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Elõszó

Régi adósságát törleszti egyházunk, amikor fiatalok kezébe
adja e könyvecs két, hogy életre szóló tanácsainkat megfon -
tolják, és személyes döntésük alapján elfogadják.

E könyvecske elkíséri az Olvasót a felnõtté válás kez deti
korszakától az idõs évek õszülõ halántékú idejéig, a párvá -
lasztás örömétõl az özvegység fájdalmas állapotáig.

Más-más szerzõk különbözõ stílusban – olykor másmi -
lyen kiinduló pontról megközelítve témájukat – sietnek az ol -
vasó segítségére. De mindnyájan az Íráson tájékozódnak, és
élettapasztalataikat csokorba gyûjtve szólnak. Tör vényszerû -
ségeket figyelembe véve érvelnek a jövõ nem zedék boldogsá -
gáért, véletlenül vagy váratlanul megfogant gyermekek
meg szüle téséért, válságba került házas társak megbocsátó
készségének erõsödéséért, mélységbe zuhant élettársi kap -
csolatok megoldhatatlannak tûnõ helyzeté nek megoldásáért.

A szerzõk – közöttük egy orvosnõ s a többség családos
evangélikus lelkész – nem a kívülállók hûvösségével, hanem
az Olvasó iránti elkötele zett szeretettel szólnak ko runk egyik
legsérülékenyebb közösségérõl, a há zasságról s a gyerme -
kekkel megáldott családról. Védeni, oltalmazni és erõ síteni
kívánják egymást szeretõ szívek szándékát, férjét és feleségét,
szülõét és gyermekét.

Abban a reményben adjuk közre kiadványunkat, hogy
e könyvecske elgondolkoztató írásaival és mosolyra indító
rajzaival sokakat a harmonikus házaséletre bíztat, másokat
az együtt eltöltött évek szépségében megerõsít, s a gyermek -
nevelés zegzugos ösvényein tanácsol, s így eléri célját. Esz -
köz lehet a Teremtõ kezében a boldog, Istennek tetszõ életre.

Áldja Isten gazdagon a kedves Olvasót!

D. Szebik Imre
püspök  
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”
Hát én immár kit válasszak?”

”
Akár akarod, akár nem, valakit vonzol.

Van, aki keres. Pont téged.
Mert csak te vagy elég neki.

Van valaki, aki a szeretetnek
arra az árnyalatára született,

amely te vagy. Szeret. Vedd észre.”
(Mácz István: Örülj velem!)

”
Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom,

Minden madár társat választ, virágom, virágom.
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom,
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom.”

Ilyen egyszerû lenne...? Te engem, én téged – ahogy a
népdal mondja, év századok örömét, fájdalmát, keresgé -
lést illetõ tanácstalanságát, rátalálás fe letti izgalmát sûrítve
e néhány szóba: te és én. Tudjuk, a végre megérkezõ tava -
szi szélre mifelénk hosszú téli hónapokon át kell várni.
Mintha rendelt ideje lenne a várakozásnak is, a tavasz be -
köszöntének is. Ezekrõl a vára kozást magukban hordozó
hónapokról írok: a

”
Hát én immár kit válasszak” dilemmá -

járól, mígnem egyszer csak zúgni kezd a tavaszi szél, a szir -
mok nyí lásával együtt nyílik a szív is, és felcsendül az ének:

”
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom.”

A boldogságra lehet várni, lehet keresni egyedül is,
mégsem lehet egyedül megtalálni. A Biblia elsõ lapjainak
egyikén álló mondat a Szentírást ritkábban olvasók számá -
ra is ismerõs lehet:

”
Nem jó az embernek egyedül lenni”

(1Móz 2,18). Olykor jó a magány, de máskor fáj (M. I.).
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Nem kell az egyedülléthez sivatag, lakatlan sziget. Elég a
tömeg, a munkahely, olykor a család – néhány ember, aki
nem ért meg. Minél érettebbek vagyunk, annál inkább
hajlamosak vagyunk a bezárkózásra, magányra, minél

”
felnõttebb” az ember, annál inkább igényli azt a testi-lelki

kapcsolatot, szeretet-közös séget, melyet a házasság jelent -
het a számára.

”
Szeretném, ha szeretnének, s lennék vala -

kié” – mondja ki sokak helyett a költõ, Ady Endre. Szeret -
ném, ha szeretnének, de már nem úgy, mint egykor a kis -
gyermeket, akit védtek, óvtak a

”
széltül is”, nem úgy, mint

a nyurga kamaszt, akinek kezét olykor – remegõ szívvel –
el-elengedték már. A

”
valakié vagyok” élménye új irányba

fordítja életünket: kiléptet a megszokott, mindeddig biz-
tonságot adó haj lékból, a gyermekkor meseien színes és
mégis egyszerû világából. A szülõk a maguk kezébõl a leá -
nyuk, fiuk kezét átengedik egy másik kézbe, hogy e két kéz
együtt kezdje el építeni – eleinte talán csak apró gallyak-
ból, mint társat választó madarak – az új fészket, otthont,
és az új pár immár önálló, saját erejével kiharcolt életet él -
jen. Más szavakkal: a párválasztás motivációja magából a
személyiségbõl ered, már függetlenül a család külsõ befo -
lyásától.

Az önállóság ugyanakkor nem jelent gyökértelensé -
get, fájdalmas kiszakadást a megszokott családi

”
földbõl”,

közösségbõl. Új kezdet, de nem emig ráció, dezertálás, fel -
égetése magunk mögött mindannak, ami

”
volt”. Egy szív

és egy út, ami azt jelenti: nem én szeretnék boldogulni,
elõbbre jutni, hanem mi. Az együtt tervezett jövõ a másik
nélkül elképzelhetetlen. A te meg én-bõl így lesz ti és mi,
két családból így lesz egy harmadik. A párvá lasztással, ön -
állósággal a szülõket nem veszteség éri, de kapnak még
egy lányt, egy fiút, akik nem csupán a maguk boldogságát
keresik, de benne maradnak régi-új családjukban. Igaz, az

”
én” nem könnyen adja át helyét a

”
mi”-nek. Talán azért,
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mert a
”
mi” felelõsséget jelent. Ha elrontok valamit, abból

a másiknak is kára származik. Még jobban, alaposabban
meg kell fontolni minden lépést, mögé kell tudni nézni a
másik szívének: ha örül, tudjak örülni én is, ha szomorú,
bánatában osztozzam én is. Egy szív a másik oldalról: ha
valakit választok, vele választom tulajdonságait, érdeklõ -
dési körét, világnézetét, teljes személyiségét, családi meg -
határozottságát, hátterét; jelképesen a gyerekszobáját, a
nappalit, az étkezõt is. Valójában nemcsak szerelmi, de
szellemi partnert is keresnem kell a másikban. A ma gamé -
hoz hasonló gondolkodásmódot, ízlést, mûveltségi szintet,
vallásos felfogást – vagy éppen az ellentétek egymást kie -
gészítõ harmóniáját –, hogy késõbb akaratlanul le ne ke -
zeljük egymást, ne alakuljon ki bennünk és kö zöttünk fél-
reértés, szorongás, kisebbségi érzés, féltékenység, bizal-
matlanság és gyanakvás. Ne robbanjanak elfojtott, évek -
kel késõbbre idõzített indulat-bombák. Egy kínai közmon -
dás szerint, ha boldog akarsz lenni, légy kertész. Párkap -
csolat, ismerkedés társammal, családjával, a boldogság
kék madarának magunkhoz édesgetése ezt jelenti: kerté -
szei, gondozói vagyunk egy másnak, a szeretet magvetésé -
nek hûséges, kitartó ápolói. Szeretnünk kell egymást, kör -
nyezetünket, a kertet, hogy szép legyen, és az öröm virá-
gait te remhesse.

A választáshoz, ahhoz, hogy
”
áradjon a víz”, erre a

magasrendû érzelmi kölcsönösségre van szükség. Szere -
lemre, mely magában foglalja a szexuali tást és az erotikát
is, azonban ennél sokkalta többet jelent: érzelmi töltést ad
az ember ösztönszerû vonzódásának. Hatalmas késztetés,
motivációs erõ rejlik benne, az összetartozás magas hõfo -
kú élményével ajándékoz meg, mely gyakran a

”
kedves”

szívet égetõ hiányának elviselhetetlenségét eredményezi.
Ez a furcsa érzelmi kölcsönösség hajlamos idealizálni, túl -
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értékelni, sõt, heroizálni a másikat, ahogy ezt József Attila
is Flórához írt versében megénekli:

Úgy kellesz, mint parasztnak a föld,
a csendes esõ és a tiszta nap.
Úgy kellesz, mint a növénynek a zöld,
hogy levelei kiviruljanak.

A szerelemrõl sokan elmélkedtek, leírták szavakkal, mûvé -
szi módon ábrázolták, de a szerelem is olyan, akár a sze -
mélyiség vagy az ujjlenyomat: nincs két egyforma ember,
nem lehet két egyforma szerelem sem. A kívülállónak csu -
pán te és én, neked és nekem azonban az a kötelék, amely
nemcsak emberrel köti össze az embert, hanem minden-
nel, ami bennünk él.

Vannak, akik az emberi természettel, a
”
nem jó az

embernek egyedül” bibliai kezdõmondattal ellentétben a
fenti kölcsönösségnek egy olyan formáját hangsúlyozzák,
amely azt mindinkább az ösztönéletre csökkenti. A mai di -
vatos, könnyed szexuális szemlélet azt sugallja, hogy az ér -
zelmeket és az évezredek alatt szocializált,

”
társadalmiasí-

tott” tényezõket az egyes em berek a megismerkedés, ud -
varlás, párválasztás során igyekezzenek a háttérbe szorí-
tani vagy teljesen kiiktatni. Mintha a partnerkapcsolat, a
szere lem egyfajta szabadidõs tevékenység lenne, melynek
jellege és minõsége az utóbbi eltöltésétõl, annak tartalmá -
tól és formájától függ. Az érzelmi konflik tusoktól, csalódás -
tól félõk körében divatos a

”
csupán a kaland kedvéért”

kapható, rövid társasutazáshoz hasonló viszony. Ebben a
könnyedségben azonban a lényeg is könnyen elsikkad: az
értékes és szép, a barátsághoz, ki egyensúlyozott családi
kapcsolatokhoz hasonló kötõdés és érzelmi élmény, mely
nemcsak biológiai, de lelki-pszichikai örömforrása is mind-
két ember nek.
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Tudósok mondják, a szerelem az individualizált em -
ber sajátja, két ön álló egyén(iség) között létrejövõ érzelmi-
fizikai kapcsolat. Elsõ nyomait a fejlett ókori civilizációk-
ban, a görög-római kultúrában találjuk. Azóta tanul gatjuk,
mit jelent a szerelem: Az ember adott érzelmi állapotához
tartozó magatartásmód? Követendõ társadalmi minta,
mely koronként, rétegen ként, közösségenként különbö -
zik? A bonyolult érzelmi életû modern em ber számára
szükségszerû feltétel ahhoz, hogy az együttélésben igazod-
ni, alkalmazkodni tudjon a hasonlóan sajátos, bonyolult
egyéniségû társához? A párválasztás érzelmi megalapo -
zása, mely elõsegíti a partnerek összehan golódását, a kap -
csolat további bonyolódását, összeforrását? Az ember
pszichológiai értelemben felnõtté válásának, de a harmo -
nikus szexuális kap csolat kialakulásának is záloga? Ezt
mind és még mennyi mindent jelenthet az egyébként oly
röviden szavakba önthetõ, mégis kibeszélhetetlen él mény:
szerelmes vagyok! Emlékezés arra a szinte észrevétlen ér -
tékelésre, melynek nyomán vonzalom, tetszés ébredt a szí -
vemben a másik iránt és a mindaddig féltve dédelgetett
személyiségem,

”
én”-em egyszerre feloldódott, felolvadt,

elvárásaim, ideáljaim csimborasszója apró dombocskává
ros kadt, mely mögül elõbukkant Õ, míg én Petõfivel
együtt tanakodtam:

Szerelmes vagyok én,
vagy tán tûzbe estem?!
Nem tudom, de igaz,
Hogy ég lelkem, testem.
(Szerelmes vagyok én...)

Szeretlek... Az ember legõszintébb vallomása. Keres -
ni, választani, egy kezdõdõ kapcsolatban viselkedni csak
õszintén szabad és érdemes. A partner becsapása nagy
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szomorúsággal járhat.
”
Válogatás” közben érdemes tisz -

tázni: Vajon a teljes személyiséget uraló érzelmi megnyil-
vánulásról van szó, vagy csak egy leendõ szeretõt, szexuá -
lis partnert látok és keresek a másikban. Mindig annyit kell
mutatni, adni, kérni, amennyit a vonzalom ténylegesen
magában hordoz, õriz, továbbadni és elfogadni képes.
Amennyi érzelmi fedezet rejtõzködik a két szív kincsestá -
rában. Ha az egy más iránt érzett szerelem hõfoka az érzel-
mi és szellemi igények hõmérõjén nem tudja a kívánt érté -
kek magasába tornázni a higanyszálat, félõ, hogy a vonza-
lom szalmaláng életû lobogás csupán. Ez a hirtelen

”
hõ -

érzet” ugyan akkor akaratlanul és öntudatlanul is
”
csalhat”,

s éppen ezért egy-egy kap csolatról sokszor nagyon nehéz
prognózist adni, megmondani, mennyire õszinte, kölcsö -
nös és életképes. Rómeó és Júlia egyértelmû szerelme a
világ drámairodalmában is ritkaság – kisebb nagyobb
(kezdeti) nehézségek, súrlódások, ellentétes (személyi -
ség)megnyilvánulások mindig is voltak és lesznek. Az ed -
digiek alapján együtt sóhajthatjuk: az egyéni igények,
szükségletek, különbözõségek összehangolása miatt a ke -
reséshez, választáshoz, megismeréshez, megszokáshoz, a
közös szabályok, egyformán hiteles mér tékek kialakításá -
hoz bizony nagy-nagy türelem és hosszabb idõ kell. Akár
egy kirakós játékban: meg kell találni az összeillõ darabo -
kat, részleteket, tudva: egy kapcsolat, akár egy épület, sok-
féle elembõl áll, de alapja és kötõ anyaga a szerelem,
amely

”
erõs, mint a halál, úgy lobog, mint a lobogó tûz,

mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani, folyók sem
tudják elsodorni.” (Énekek 8,6-7). Kérjük hát, hívjuk bátran:
Jöjj, vizet árasztó tavaszi szél!
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Együttélés vagy házasság?

Nem a papíron múlik...

Élettársi kapcsolatban élõk sokszor mondják védekezésül,
vagy meggyõzõ désbõl: Nem a papíron múlik... Attól nem
fogjuk egymást jobban sze retni... Az nem teszi tartósabbá
két ember kapcsolatát...

Ezeknek az érveknek komoly igazsága van. A min-
dennapi tapasztalat is óvatossá teszi az embert. A képlet
nem olyan egyszerû. Az volna a jó, ha ki lehetne mondani,
hogy a házassági kapcsolat mindig szilárd lábakon áll, a
benne élõk harmonikusan, szeretetben gazdagítják egy -
mást, szemben a bizonytalan alapra épített élettársi vi -
szonnyal, ahol ez nincs meg. Sajnos túl sok a rossz házas -
ság! Számtalan család folyamatos feszültségben él, és bi -
zony nehéz ezt papírra vetni, de sok házasság olyannyira
megromlik, hogy az adott helyzetben már nem biztos,
hogy a válás a legrosszabb megoldás...

Az élettársi kapcsolat sem intézhetõ el egy kézlegyin-
téssel, mondván: ott a felek csupán egy ideiglenes 

”
érdek-

szövetségben” élnek, de igazán tar tósan nem számíthat-
nak egymásra. Van példa szeretetben, békességben és hû -
ségben együtt élõ élettársi kapcsolatokra is.

Persze ez még nem a vezet el a kérdés lényegéig. Van,
aki a zátonyra futó házasságokra mutatva érvel:

”
lám, nem

védte meg õket a házassági le vél...” Van, aki még tovább
megy. Levezeti, hogy a házasság mûködéskép telen és ide-
jét múlt intézmény.

Az tény, hogy a házasságok soha sem a házasságkötés
ténye (a papír) miatt mennek tönkre, hanem a házasfelek
(a férfi és a nõ) bûne miatt. A bûn pedig nem házassági
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specialitás. A bûn alapvetõen az embert, rajta ke resztül
pedig az összes emberi kapcsolatot megfertõzheti. Ilyen
értelemben a házasokat és az élettársi közösségben élõket
egyaránt támadja. Téved az, aki azt hiszi, hogy a házasság-
ban elõjövõ problémákat az élettársi kapcsolattal kivédhe -
ti... Ez sem a papíron múlik!

Aki nem ismeri, nem találja a bûnök rendezésének
helyét és mikéntjét, annak akár van, akár nincs házassági
papírja, komoly veszélyben van a kapcsolata.

A teremtés rendje

A bibliai beszámoló szerint Isten azzal a szándékkal terem -
tette az embert fér fivá és asszonnyá, hogy egymás segítõ -
társai legyenek. Ez a terv, ez a rend jó.

Még a házasságukban, élettársi kapcsolatukban zá -
tonyra futók többsége is elismeri ennek a rendnek a he -
lyességét azzal, hogy új kapcsolatot keres. Õk csalódtak
ugyan a társukban, vagy önmagukban, de tapasztalják és
elismerik a bibliai igazságot:

”
nem jó az embernek egye -

dül lenni...” Ab ban lehet különbség az emberek között,
hogy hiszik-e, hogy a házasság Is tentõl eredõ rend vagy
sem, de abban, hogy társra vágyunk, abban nem. 

A házasságban és az élettársi viszonyban élõk, az
egyik vagy a másik együttélési forma mellett érvelõk egya -
ránt boldog társkapcsolatra vágynak. Férfi és nõ, fiatal és
idõs, egyaránt magányos egyedül. Hívõnek és a nem hívõ -
nek, konzervatív és liberális beállítottságúnak egyaránt se -
gítõtársra van szüksége. Meghatároz bennünket ez a rend.
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A házasság eredeti rendjének elhomályosulása...

A mai emberek gondolkozásában nem könnyû megtalálni
a határvonalat élettársi viszony és a házasság között. Nem
azért, mert a házasságok többsé ge eleve élettársi viszony-
ból jön létre, hanem mert sok házasság jogilag, formailag
házasság ugyan, de tartalmilag inkább az élettársi együtt -
élésre hasonlít. Az ilyen házasságok nagyon könnyen fel-
borulnak. A házasfelek sokszor eleve bekalkulálják a válás
lehetõségét. Nem ritka, hogy vagyonnyi latkozatban rögzí -
tik az indulási helyzetet, hogy válás esetén ne legyenek bo -
nyodalmak...

Isten rendje szerint a házasságban férfi és nõ, férj és
feleség egészségben és betegségben, örömben és bánat-
ban segítõ szeretettel támogatják egymást. Isten a házas -
sággal nem alkalmi partnert, hanem egész életre szó ló tár-
sat ad. Ezzel védeni akar. Egymásnak ajándékoz, de fele -
lõssé is tesz egymásért.

Az ember szeretné megkapni mindazt, ami neki jó, de
nem érzi át, hogy õ is tartozik. Úgy tûnik, az emberek köny -
nyen átsiklanak a bibliai mondat kölcsönös felelõsséget
igénylõ kifejezése fölött. Elfelejtik, hogy társuk számára ne -
kik kéne segítõtárssá lenni. Amikor a házasságban valami
felbo rul, amikor valami nem úgy megy, mint megszokták,
például amikor a má sik megbetegszik, akkor lenne legin -
kább szükség a megértõ segítõtárs tá mogatására. A ta -
pasztalat szerint sokszor éppen ekkor reped meg, törik el
sok házasság. Könnyebb egy

”
hozzá még inkább illõ” nem

fáradt, nem be teg, az elkövetett hiba miatt nem haragvó
társat keresni. Könnyebb tovább menni, mint segíteni,
mint terhet hordozni, mint bocsánatot kérni, vagy megbo -
csátani...
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A házasságlevél értéke

Vannak olyan dolgok, amik sokkal többet érnek önmaguk -
nál. A mindennapok gyakorlatában erre számtalan példa
van. Ilyen például a pénz. A pénz értéke nem azonos

”
nyersanyag”-értékével. Mögötte állami garancia, arany -

fedezet áll. Egy diploma nem annyit ér, amennyiért az ok -
mányt áru sítják a nyomtatvány boltban. A diplomában
benne van sok év munkája, vizsgák izgalma, és ami a leg-
fontosabb, a megszerzett tudás anyagiakban ki fejezhetet -
len értéke. Luther a Kiskátéban a keresztségrõl írja:

”
nem

egysze rûen víz, hanem Isten igéjével együtt használt víz”.
Vagyis a keresztség ér téke sem önmagában van. Nem a
vízben, nem a liturgiában, hanem Isten ígéretében. A litur -
gia, a víz csupán hordozója a lényegnek. Ugyanígy van a
házassággal is. Nem a papír, nem a szertartás, nem a lako-
dalom a lényeg. A házasságkötés azonban mégsem lé -
nyegtelen. Nem szükséges, hogy papí runk legyen arról,
hogy jól beszélünk egy nyelvet. Olyan munkahelyen vi -
szont, ahol a nyelvtudásra szükség van, ott kérik a nyelv -
vizsga bizonyítványt. Lehet olyan eset, hogy valaki jogosít -
vány nélkül is jobban vezet autót, mint az, akinek van jo -
gosítványa. Mégis furcsa lenne, ha az igazoltató rendõrnek
jogosítvány híján a papír lényegtelenségét bizonygatná az
igazoltatott...

A házasságlevélnek is komoly értéke van! Nyilvánva -
ló, hogy nem ön magában a levélnek, hanem annak, amit
a levél hordoz. A házasságkötés kor a házasulók elfogadják
a házasság rendjét mint az õ életüket is értékesebbé tévõ
együttélési formát. Családtagok, barátok, ismerõsök, a há -
zasu lók számára fontos emberek elõtt, majd a törvény
elõtt is kinyilvánítják, hogy vállalják egymást. Az egyházi
esküvõn ezen túl kifejezik azt is, hogy a házasságot Isten
rendjének tekintik, és hogy házasságukat Isten rendje és
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útmutatása szerint kívánják élni, társukat pedig Istentõl ka -
pott ajándékként egy életen át hûségesen támogatják. Ér -
ték a házasság rendje, amibe beállnak a házasulók. Érték
az igazi szeretet, ami a házasság alapja, s amit Isten Jézus -
ban elénk élt. Érték az ajándékul kapott társ, és érték a társ
családja. Érték a kimondott ígétet, a fogadalom és érték a
közös út sikeréért elmondott ima. A legnagyobb érték
azonban az, Aki a rendet adta. Aki a szerete tet adja. Aki
az imádságokat meghallgatja, Aki a házasulókat kísérni,
vezet ni, nevelni akarja. Ez mind benne van abban az egy -
szerû levélben.

Félünk a kötöttségektõl

A szabadság érték. Amikor nincsenek gátak, akadályok,
könnyebben tu dunk haladni. Szeretünk sima úton járni.
Szeretünk szabadon szárnyalni, nem szeretjük, ha valami
korlátot szab.

A teremtés csodája, hogy Isten kitüntetett minket a
szabadság lehetõ ségével. Mozgásteret adott nekünk. Aki
szabadságot ad a másiknak, az bízik benne. Isten kitünte -
tett minket a bizalmával. A nagy kérdés, hogy tudunk-e él -
ni vele okosan, vagy nem.

Szabadságunk folytán át tudunk lépni határokat, sza -
bályokat, akár vé dõkorlátokat is. Ekkor persze veszélyek -
be is sodródhat az életünk. A sza badság érték, de nem ön -
magában. Ha valaki ostoba módon ejtõernyõ nél kül lép ki
a repülõgépbõl, annak nem sokat ér a szabadsága...

Fontos megismerni a világ rendjét, a szabályokat is.
Mikor Isten feltárja teremtett világa titkait, arra is folyama -
tosan tanít, hogy a törvényeinek be tartása nem korlátoz,
hanem felszabadít. Az élet törvényszerûségeire figyelni,
nem csupán praktikus, de az élet minõségét meghatározó
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érdek is. Eb ben az értelemben minden törvény felismeré -
se, megértése, betartása kin cset ér. Sokkal szebb, gazda -
gabb lehet az élete annak, aki számol a fizika, a kémia, a
biológia, általában az élet törvényeivel. Sokkal kevésbé éri
tragédia, fájdalmas meglepetés azt, aki beleilleszkedik Is -
ten rendjébe. Pál apostol azt írja:

”
minden szabad nekem,

de nem minden használ...” Isten sza badságot ad, de fele -
lõséggel. Nem kell, nem kötelezõ Istenre figyelni. Nem
kell, nem kötelezõ Isten útmutatását követni. Még ebben
is szabadságot kaptunk. Életvitelünk tétje nem az, hogy Is -
tennél rossz pontokat gyûjtünk, akit a bizalmatlan ember
egy láthatatlan cenzornak, szigorú bírónak, vagy egyene-
sen büntetéssel, kárhozattal fenyegetõ zsarnoknak vél.

A tét az életünk. A miénk és gyermekeinké. A tét az,
hogy egy jó rend védettségében vagy felelõtlen elképzelé-
seink védtelenségében élünk-e, s hogy milyen fészket biz-
tosítunk ránk bízott gyermekeinknek. Azt kell végiggondo-
lnunk, komolyan vennünk, hogy milyen nagy ajándék az,
hogy Isten szeretetbõl adott rendjére mi is odafigyelhe -
tünk, azt mi is folyamatosan ta nulhatjuk, abban mi is ré -
szesek lehetünk!
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A templomi esküvõ csak dekoráció?

Fiatal pár jön be a lelkészi hivatalba, a lelkészt keresik.

”
Templomi esküvõt szeretnénk” – mondják. Leülünk, el kez -

dünk beszélgetni. Elsõ kérdéseimmel tisztázni próbá lom,
kik õk. Kiderül, a võlegény evangélikus, nem konfirmált,
templomba nem szokott járni, a menyasszony nincs meg -
keresztel ve. Egyikük sem lakik gyülekezetünk terüle tén.
Ezek után logikus, ha már most az ismerkedéskor felteszem
nekik a kérdést, amit egyébként csak a je gyesokta táskor:
miért akarnak templomi esküvõt? A válasz nem lep meg,
számítottam rá:

”
Mert az olyan szép, ünnepélyes, az az

igazi” – mondják. (Hogy ebbõl a jegyesoktatások meghitt
beszélgetései során mégis meg született az elhatározás, és
a lány megke resztelkedett, a fiú pedig vele együtt konfir-
mált, az Isten kegyelmének ajándéka volt. Mint ahogyan
az is, hogy az esküvõ után azt mondták:

”
a mi esküvõnk

több volt, mint »szép«”.)
Ilyen és hasonló eset nem ritkán fordul elõ, és még

akkor is megtörtén het, hogy a fiatalok – és családjaik – sze -
mében a templomi esküvõ csak

”
hab a tortán”, ha egyéb -

ként vallásos életet élnek.
Mire jó hát a templomi esküvõ? Mi történik ott? Van-e

valami többlete? Olyan kérdések ezek, amelyeket jó elõre
tisztázni, végiggondolni, hogy tu datosan lehessen felké -
szülni a

”
nagy eseményre”.

A templomi esküvõ – tanúságtevés

Tanúskodik egyrészt az egyház a házasság Isten szerinti
rendjérõl, másrészt maguk a házasságra lépõk is tanúskod-
nak kijelentésükkel arról, hogy ezt a rendet elfogadják.
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A római katolikus egyház tanítása szerint a házasság
szentség, amelyet az esküvõ során a menyasszony és a
võlegény egymásnak szolgáltatnak ki. Az evangélikus egy-
ház nem mondja a házasságot szentségnek. De vallja azt,
hogy a házasság szent. Szent az Isten, és szentnek nevez-
zük azt is, ami Istené, az Õ számára elkülönített, ami az Õ
szolgálatára áll. Ez a szemlélet tükrözõdik az esketési szer-
tartásban is.

A szertartás során többször is (a lelkész által feltett
kérdésekben és az eskü szövegében is) elhangzik, hogy a
pár

”
Isten rendje és igéje sze rint” akar egymással házas -

ságban élni. Hogy mi ez a rend, arról a jegyesoktatás so -
rán beszélget a lelkész a házasságra készülõ párral. De el -
hangzanak a házasság isteni rendjérõl szóló bibliai igesza-
kaszok az eskü või szertartás részeként is.

A teremtéstörténetben így olvassuk Isten szavait: Nem
jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítõtársat, hoz zá
illõt. És teremtette az embert férfivá és asszonnyá, és meg ál -
dotta õket. És látta Isten, hogy minden, amit terem tett, íme,
igen jó. Ezért az ember elhagyja atyját és anyját, és ragasz ko -
dik há zastársához, és lesznek ketten egy testté. (1Móz 1;2)

Gazdag üzenete van a Szentírás igéinek. Arról tesz nek
tanúságot, hogy a keresztény ember a házasságot Is ten jó
rendjének, férfi és nõ egymáshoz tartozása egyedül legitim
formájának tartja, és a házastársak egymást Isten ajándé -
kának tekintik. Egymáshoz hûségesek, és kapcsola tuk a leg -
szorosabb minden létezõ emberi kapcsolat között. Ezt a kap -
csolatot senki és semmi nem szakíthatja szét, csak a halál.

Errõl szól az evangéliumi igeszakasz, Jézus szava:

”
Amit tehát Isten egy beszerkesztett, ember azt el ne válasz -

sza.” (Mt 19,6).
Harmadikként az apostol figyelmeztetése és tanácsai

hangzanak el az esküvõn:
”
Adjatok hálát Istennek, az Atyá -

nak mindenkor mindenért a mi Urunk, Jézus Krisztus nevé -
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ben, és engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmé -
ben: az asszonyok férjüknek, mint az Úrnak, a férfiak pedig
szeressék feleségüket, ahogyan Krisztus is szerette az egyhá -
zat, és önmagát adta érte.” (Ef 5,20-22.25)

Krisztusi szeretet – agapé – és tolerancia, egymás irán-
ti türelem és megértés, ezek a házastársi közösség és a csa -
lád életének, a keresztény há zastársak egymás iránti ma -
gatartásának alapjai.

A templomi esküvõ során az esketõ lelkész megkérde -
zi a házasságra lépõktõl, hogy Istennek ezt a rendjét elfo-
gadják és vállalják-e, akarnak-e egymással Isten rendje és
igéje szerint házasságban élni? A házasfelek a lel kész kér -
désére adott válasszal és az eskü szövegében is nyilváno -
san tesznek tanúságot arról, hogy házasságukat Isten rend-
je szerint akarják élni.

A házassági eskü szövege így hangzik:

”
Én N.N. esküszöm az élõ Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek

Szentháromság egy igaz Isten, hogy N.N.-t igazán szeretem,
hûséges házastársa leszek Isten rendje és igéje szerint, holto -
mig, holtáig el nem hagyom, sem egészségében, sem be teg -
ségében, sem örömében, sem bánatában. Isten engem úgy
segéljen.”

Ez nem puszta fogadkozás, hanem saját gyengesé -
geink ismeretében kérjük: Isten segítsen nekem ebben.

Komoly tartalma és felelõssége van tehát a templomi
esküvõnek a há zasságot kötni kívánók részérõl is. De
komoly és nagy az az ajándék is, amelyet a templomi
esküvõ során kapnak.

A templomi esküvõ – igehallgatási alkalom

Az anyakönyvvezetõ is mond a polgári házasságkötéskor
néhány kedves szót útravalóul, és boldogságot, szerencsét
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kíván az ifjú párnak. A templomi esküvõn a lelkész nem a
maga nevében beszél, hanem igét hirdet. Az igehirdetés
több, mint emberi szó, emberi gondolatok, tanácsok, ben -
ne az élõ Isten üzenete szólal meg. Az ige igazi útravaló,
kenyér, amely táplálja a lelket, erõforrás, amely megvaló -
sítja önmagát. Az ige élõ és ható. Az eske tési ige végigkí -
sérheti a házasságot egy életen át, és figyelmeztet, tanácsot
ad, bátorít, utat mutat.

Egy 50 éves házassági évforduló alkalmából kérte a
házaspár, hogy aranylakodalmuk hálaadó istentiszteletén
arról az igérõl beszéljek, amely házasságkötésük igéje volt:

”
Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pe csétet a karod -

ra! Bizony, erõs a szeretet..., úgy lobog, mint a lobogó tûz,
mint az Úrnak lángja.” (Énekek 8,6)

”
Házasságunk ötven

éve alatt mindig ott volt elõttünk ennek az igének az üze -
nete” –  mondták.

”
Amikor az élet elszakított egy idõre

minket egymástól, amikor nehézségek közé jutottunk, ak -
kor is tudtuk, hogy pecsétként hordozzuk magunkban egy -
mást. Ez segített megmaradni hûségesen az egymás iránti
szeretetben.”

A templomi esküvõ – áldás

Egy esküvõ alkalmával sokan kívánnak boldogságot az új
házasoknak. Osz toznak örömükben, és ezt a nászajándé -
kok sokasága is kifejezésre juttatja. Jól esik látni, tapasztal-
ni a család, a rokonság, a barátok igyekezetét, fogadni jó -
kívánságaikat. Az ünneplésbe bekapcsolódik Jézus is. Õ
egy alkalommal nagyon emlékezetessé tett egy esküvõt.
Kánában, egy kis galileai falucs kában történt, ahová meg -
hívták Jézust és tanítványait egy menyegzõre. A nagy ün -
neplésbe váratlan szervezési hiba csúszott: elfogyott a la -
kodalomban a bor. Kínos helyzet. Jézus ezt látva arra kér -
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te a felszolgálókat, hogy töltsék meg az üres edényeket víz -
zel, azután vigyék az asztalhoz. Mire a vi zesedények a ven -
dégek elé kerültek, a víz borrá változott. A fiatal pár örö -
mét nem rontotta el a szervezés hiányossága miatti szé-
gyen. Jézus örül az ember boldogságának.

Jézus ma is ott van, ahová õt meghívják, hogy áldását
adja. Elfogadja, ha meghívjuk életünkbe, jelen van, segít,
és részt vállal örömünkben. A templomi esküvõn azt kér-
jük, hogy ne csak az ünnepélyes kezdetnél, ha nem a há -
zasság hétköznapjaiban is legyen jelen. Az áldás az õ jelen-
léte. Ahol Jézus jelen van, ott szeretet, megbocsátás,
öröm és békesség is van. Õ nem csak kívánja nekünk a jót,
a boldogságot, hanem a vele való kö zösségben meg is
ajándékoz minket vele.

A templomi esküvõ – az imádság alkalma

Nehéz elképzelni életünket anélkül, hogy ne vennénk
igénybe egymás se gítségét, ne támogatnánk egymást. Aki
csak magára akar építeni, az elõbb-utóbb csalódik. De ar -
ra is rájövünk életünk során, hogy vannak helyzetek, ame-
lyekben az emberi segítség is kevésnek bizonyul. A keresz -
tény ember számára nagy ajándék az, hogy segítségül hív -
hatja Istent.

A házasság életünk egyik legdöntõbb, legmeghatáro -
zóbb vállalkozása. Ehhez bizony kell a

”
felülrõl jövõ”, az Is -

tentõl való segítség. Hiszen két em ber egymáshoz való al -
kalmazkodása, kitartó, hordozó, megbocsátó szere tete
meghaladja lehetõségeinket. La Fayette, francia író írja:

”
Egy órán át szeretni állati dolog. Egy évig szeretni emberi

dolog. Egy életen át szeretni angyali dolog. Egy életen át
csak egyvalakit szeretni isteni dolog.” Ehhez az isteni sze -
retethez kérjük a segítséget a templomi esküvõn, ezért
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imádkozik evangélikus esketési szertartásunk egyik szép
imádságában így a fiatal pár és a gyülekezet: 

”
Úr Jézus

Krisztus! Megígérted, hogy híveiddel maradsz minden na -
pon a világ végezetéig, és ahol ketten, vagy hárman együtt
vannak a Te nevedben, Te is közöttük vagy. Kérünk, maradj
velünk és a mi testvéreink kel, akik a Te nevedben kezdik most
házaséletüket. Légy velük szereteteddel, hogy hûségesen ra -
gaszkodjanak egymáshoz. Légy hozzájuk irgalmas, hogy
megértéssel hordozzák el egymás gyengeségeit. Add nekik
bölcsességedet, hogy áldásos legyen munkájuk. Szenteld
meg jelenléteddel családi életüket, hogy öröm és békesség
töltse be otthonukat. Maradj velük életük minden nap ján,
hogy boldog hálaadással dicsérjenek Téged most és min-
denkor!”

A templomi szertartás, az istentisztelet soha nem üres
ceremónia, és nem csupán

”
hab a tortán”. Azt hivatott

közvetíteni, hogy Isten jelen van életünkben, így a há -
zasságban is. Megáld, segít, erõt ad a teljes, a szó valódi
értelmében vett emberi élethez. Evangélikus Énekesköny -
vünk szép es küvõi éneke szerint:

Mily boldog ház, hol befogadtak téged,
Mi Urunk Jézus, te legjobb barát,
És ha betérnek szeretett vendégek,
Mind közt legdrágább vagy és várva várt.

Mily boldog ház, hol szeretetben egyek,
És hitben járnak férj és feleség,
S mint akik, Jézus, benned eggyé lettek,
Egy keskeny úton sietnek feléd.

(ÉK. 481.)
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Hányan férnek a bárkába?

A gyermek olyan kincs, akit, ha nem merünk vállalni,
nem is tudjuk, milyen gazdagok lehetnénk vele.

Ha pedig itt van közöttünk, akkor láthatjuk csak,
milyen szegények lennénk nélküle!

Ezek a mondatok akkor fogalmazódtak meg bennem,
amikor második gyermekünk megszületett. Nagy igazsá-
got érzek e szavak mögött. A gyermekben olyan értékrõl
van szó, amit nem lehet pénzben kifejezni, ezért ne vezem
inkább kincsnek. Amíg gyermekeink nem voltak közöt-
tünk, nem is tudtuk velük elképzelni az életet. Amikor
pedig itt vannak, egy apró moso lyukkal is azt juttatják
eszünkbe, hogy milyen szegények lennénk, ha õk nem
lennének jelen az életünkben. Ez a gazdagság és sze -
génység lelki kate gória, ami többet ér minden anyagi va -
gyonnál! Abban biztos vagyok, hogy jól érti Isten szándé -
kait, aki gyermeket nevel. Mert ebben ábrázolódik ki a Te -
remtõ Isten és a teremtett ember – az apa és a gyermek –
vi szonya. Szeretet bõl lettünk életre hívva, és csak a gond
van velünk. De ugyanakkor ott van a megmagyarázhatat-
lan szeretet, amivel óvja a szülõ a gyermekét. Ugyan ilyen
megmagyarázhatatlan Isten szeretete –  engedetlenségünk
ellenére – irántunk is! Õ sem mond le rólunk...

A költõi kérdés

Ha rövidre akarnánk zárni a címben feltett kérdést, akkor
azt kellene mondanom, hogy a Biblia szerint a gyermek
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ajándék és jutalom. Nem illik visszautasítani. A szocioló-
gus szemében a nemzet fogyása az elsõ szempont. Ezért
hazafias kötelesség legalább három gyermeket vállalni, hi -
szen a harmadik a szaporulat. Az orvos azt mondja, hogy
az egészség is fontos. Egy részt az édesanya és a gyermek,
másrészt az egészséges körülmények bizto sítása. Ezeket
mind figyelembe kell venni, sõt lehetne tovább sorolni a
kü lönféle döntési szempontokat.

A gyermekvállalással kapcsolatban az igazi kérdés a

”
még nem aka runk gyermeket” és a

”
már nem akarunk

gyermeket” kijelentésekhez kap csolódik. Minden házas -
párnak magának kell eldöntenie, hogy hány gyermeket
vállal, és ebbe senkinek nincs joga beleszólni. Az a lényeg,
hogy a férj és a feleség egyet tudjon érteni ebben a kér -
désben is. Ezt bizony jobb minél hamarabb – még a je -
gyesség idején – megbeszélni egymással. Fontos a család -
tervezés, hiszen nem lehet annyi gyermek, amennyi a
rendszeres házastársi együttlétkor foganhat. Ugyanúgy fe -
lelõtlenség sok gyermeket vi lágra hozni, mint aki önzõen
nem teszi ezt! Nemcsak divat a családtervezés, hanem kö -
telesség is! Ez a fejezet útmutatás akar lenni – bibliai ala -
pokra építve – a felelõsségteljes döntéshez.

Elõször meg kell vizsgálnunk néhány alapvetõ bibliai
támpontot és sorrendet, amelyek feljogosítanak bennün-
ket a döntéshez. Majd érdemes vé giggondolni a gyermek -
vállalás családi hátterének biztosítását. Végül el kell csen -
desednünk az egyke, az egyse, és a gyermektelen házassá-
gok nehézsé geinek vizsgálata felett.

Teremtésbeli sorrend

Nézzük elõször a helyes sorrendet. Amikor az ember te -
remtésérõl olvasunk a Bibliában, úgy tûnik, mintha Isten
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megbeszélné önmagával ezt a kérdést:
”
Alkossunk embert

a képmásunkra...” A teremtéstörténet más részeinél ilyen
megfogalmazás nem fordul elõ. Ezután Isten értelemmel
ajándékozza meg az embert, ami az istenképûség egyik
megnyilvánulása. Végül egy társat ad mellé, és immár kö -
zösen kapják az áldást, amelyben elhangzik a híres kultur-
parancs:

”
Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódít-

sátok meg a föl det...” Ez a gondolatsor mindenképpen egy
fontos sorrendet rejt magában, és útmutatást ad minden
embernek, amit nem helyes megkerülni. Nézzük, mi ebbõl
a tanulság?

Alapvetõ szempont az emberi értelmünk, ami meg-
fontolást is jelent. Már a párválasztásban is fontos ez, mert
a szerelem mámorában könnyen csapdába eshetünk.
Amiképpen Isten is tanácskozott önmagával az ember te -
remtése elõtt, úgy kell a házaspároknak is egy akaratra jut-
niuk a házasság és a gyermekek számának kérdésben. Kö -
vetkezõ lépés, hogy a férfi egy megnevezett társat kap. Ez -
után jön – közös életükre – az áldás, a gyermek áldás. Ez a
bibliai sorrend! A madarak életébõl jól ismert kép a fé -
szeképítés. Amikor társat választanak maguknak, akkor
elkezdik építeni a fészket utódaik számára. Biztosítják a
megfelelõ körülményeket a fiókáknak. Ami kor pedig meg -
teremtõdtek a kedvezõ feltételek, elkezdõdhet a tojásra -
kás és a költés idõszaka. Ugye, milyen sokat tanulhatunk
az állatvilágtól. Ösztö neikbe rejtve tudják a helyes sorren-
det! Az ember sokszor megfordítja ezt. Nagyon sok házas -
ság köttetik úgy manapság, hogy

”
már útban van” az ál dás,

ezután jön létre a törvényesített kapcsolat, majd a megbe -
szélések. A gyermekáldás csak egy társsal lesz valóban ál -
dás, mert nem a gyermeket kell elõbb megkapni, hanem
egymást!
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A gyermekvállalás háttere

Ezután meg kell vizsgálnunk, hogy mit jelent a megfelelõ
családi fészek megteremtése, amelybe beleszülethetnek a
gyermekek. Ez rendkívül sok mindent magába foglal, és
valójában minden házaspár maga tudná csak meghatá -
rozni, hogy a felsoroltakon kívül miket tartanának még
fontosnak a saját életükben. Ide tartozik a testi, érzelmi,
kulturális és szociális háttér biztosítása. Konkrétabban:
anyagi helyzet, emberhez méltó életkörülmé nyek, lakásvi -
szony, neveltetési lehetõség, egészségi- és idegállapot, te -
herbí ró-képesség stb. sorolható ide. Az élet mellé életteret
is kell adni, amiképpen a halaknak is szükségük van vízre.
Egyesek úgy gondolják, az élettér megteremtése az állam
feladata. A szülõknek inkább a lelki életteret kell biztosíta -
ni. Szeretünk arra hivatkozni, hogy azért nem vállal a csa -
ládok többsége gyermeket, mert az állam nem adja meg a
feltételeket hozzá. Saj nos a tapasztalat azt mutatja, hogy
ezek csak kifogások, mert éppen ott van kevés gyermek,
ahol az anyagi jólét biztosított. Példa erre nálunk gazda -
gabb országok szomorú statisztikája. Csökken a gyerme -
kek száma, ugyan akkor nõ a lakásban tartott négylábú
kedvenc háziállatok száma... A lelki élettér megteremtése
hiányzik a mai családoknál, bármire is hivatkozunk!

Egyke és egyse

Ezzel el is érkeztünk az egyke és az egyse kérdéséhez. A
Biblia megkülönbözteti egymástól a személyes életközös -
séget és a gyermekáldást. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy
az öncélúságát és eszközi voltát. Ezeket nem szakítja el
egymástól, de nem is játssza ki egymás ellen. Ez az egység
bomlik meg az egyse-egyke problémában. Ebben az eset-
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ben elõkerül a család meg üresedésének és széthullásának
veszélye. Amikor a szülõk úgy gondolkodnak, hogy egy
gyermeket vállalnak, de neki mindent meg szeretnének
adni az életben. Máskor pedig a vagyon kérdése döntõ,
mert így nem osztódik többfelé a családi örökség. A gyer-
meknevelés áldozattal és lemondással jár. A kényelmi
szempontok vagy a karrier is befolyásolja ezt. Itt meg kell
emlí tenem a televíziót, amely naponta irányítja az embe -
rek életét. A legtöbb filmbõl az árad, hogy a házasság, csa -
lád és a gyermek áll a legutolsó he lyen. Ha egy filmben vé -
letlenül házaspárt mutatnak, ott a krízisre, a vesze kedésre
és a válásra esik a hangsúly. Gyermekrõl pedig szó sincs.
Mintha a törvényes házasság rossz lenne. Az anyagi javak
halmozása, az üzlet, a társasági élet, a szépség, a szabad-
ság és szabadosság, valamint a nõ munkahe lyi helytállá -
sára esik a hangsúly. Pedig a nõ legfontosabb teremtésbeli
hiva tása az anyaság! Mindezek azt mutatják be, hogy már
az egy gyermek is akadály, hiszen nem élhetsz igazi életet.
A statisztika azt mutatja, hogy az intelligens, gazdag csalá-
dokra jellemzõ az egy gyermek. Õk a körülrajongott, elké -
nyeztetett gyermekek, akik soha nem lesznek alkalmasak
igazi kö zösségi életre. Önzõek, antiszociálisak, követelõzõk,
engedetlenek és sértõ döttek, ha nem kapnak meg min-
dent, és nem körülöttük forog a társada lom. Nem tanul-
nak meg lemondani és áldozatot hozni. Ha a házasságban
önmagunkat keressük, akkor elvesztünk. Ide kívánkozik
egy szószerinti idé zet Fodorné Nagy Sarolta házasságról
írt könyvébõl:

”
Ahol nem akarják meghallani a gyermeksí -

rást, ott nem lesz, aki meghallja az öregek jajkiáltását sem.
Ahol a gyermekkacaj bántó, ott nem lesz ismerõs az öröm,
legfeljebb csak a nevetés, ami közben bizony gyakran fáj a
szív. Ahol a gyermek teher, ott nem ismerik az önzetlen áldo -
zathozatal felemelõ érzését. A gyermektelen társada lom tör -
vényszerû sorsa, hogy embertelen lesz!”
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A gyermektelen házasság

Vannak olyan esetek, amikor valóban a fogantatás korláto -
zásáról kell szólni. Ez két nagy kategóriába sorolható: a
család otthontalan volta, az életbizton ság hiánya, valamint
az édesanya veszélyeztetése, és a szülõi betegségek örök-
lõdése. Az elsõrõl már szóltunk, de a másodikat is meg kell
említeni. Vannak olyan házasságok, amelybe – biológiai -
lag születhetne ugyan, de – nem születhet gyermek. Ezek
egészségügyi szempontok, amelyeket elsõsor ban orvossal
kell megbeszélni. Akár életveszélybe is sodorható egy édes -
anya a gyermekvállalás által! Betegségek öröklõdése, és a
gyermek várható betegsége (esetleg korai halála) is ko -
moly meggondolást kíván. Olyan tág határok között mo -
zoghat ez a lehetõség, hogy komoly orvosi és családi meg -
beszélést kíván. Itt nem térhetünk ki rá részletesen, de tud-
nunk kell, hogy sok családban ilyen szempont miatt lehet
csak egy gyermek, vagy egy sem!

Végül mindenképpen kell szólni a gyermektelen há -
zasságokról. Ami kor valamilyen oknál fogva – általában
egészségügyi probléma miatt – a há zaspárnak nem szület -
het gyermeke. Ez hasonló az elõbbi gondolathoz, de még -
sem ugyanaz.

A házasélet célja elsõ szinten a testi-lelki közösség.
Csak ezután követ kezik a gyermek utáni vágy. A házastár-
saknak elsõsorban egymással kell kö zösségben lenniük.
Ha a fejezet elején tárgyalt  bibliai sorrendet betartjuk, ak -
kor semmiképpen nem célt tévesztett a gyermektelen há -
zasság! Ebben az esetben a párnak különösen is nyitottnak
kell lenni egymás és a világ felé. Meg kell találniuk házas -
ságuk másfajta értelmét és célját. Vannak olyan gyerme -
kek, akik családra és nevelõszülõkre várnak. A gyermekál -
dás is ugyanúgy megkeserítheti a hétköznapokat, mint
amikor csak vágyódnak a gyermek után. Senki nem lehet
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ott boldog, ahol mindenki magáénak tekin ti a gyermeket,
és a szülõk versenyeznek a kegyeiért. Birtokolni és élvezni
akarják a gyermeket, nem pedig szolgálni. Ahol nem igazi,
hanem hazug majomszeretet veszi körül a gyermeket, ott a
szülõ ellen fog fordulni, és csa vargásba, vagy elsietett há -
zasságba menekül saját szüleitõl. Ha a nevelés és az érté -
kek helyes átadása nem volt megfelelõ, ott az idõsödõ há -
zaspár ma gára marad, amikor kirepülnek a gyermekek. Ez
is egyfajta gyermektelenség. Ilyenkor nem tudnak maguk -
kal és egymással mit kezdeni. Bizony na gyon sokszor itt
következik be a házassági krízis, ami – vénülõ fejjel – válás-
sal végzõdik. Vagy – jobb esetben – nem szólnak egy -
máshoz. Annyira a gyermekeknek éltek, hogy nem szokták
meg, mit jelent kettesben lenni.

A bárka mint jelkép

A címben feltettük a kérdést: Hányan férnek a bárkába? A
bárka jelképe – a vízözön óta  mindig – a túlélés lehe -
tõségét jelenti. Ezért vonatkoztathatjuk a családra is. Mert
a világ zajának hullámaiban hamar elmerül az az ember,
akinek életében hiányzott a családi közösség védelmet
nyújtó bárkája. Mindannyian jól sikerült gyermekeket sze -
retnénk, de ehhez a megfelelõ lelki, szellemi és érzelmi hát -
teret kell biztosítani, aminek alapja a szeretet. Jó, ha tisztá -
ban vagyunk vele, hogy rendkívül nagy felelõsség van raj-
tunk. Mert utódaink vállalásában és nevelésében van nem -
zetünk és az egész em beriség jövõje! Jó tudni, hogy a csa -
lád életet ment! Az igazi családi közös ség gyermekekkel tel -
jes. Hányan legyenek egy családban? Ezt a kérdést a ránk
bízott emberi életért való felelõsségünk szempontjából kell
megközelí teni és megvizsgálni. Érezzük át, hogy feladatot
kaptunk a teremtésben! Ez zel élni kell, és nem visszaélni!
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Isten ajándéka a gyermek

Kislányok ösztönösen, önfeledten babáznak, menyasszony -
nak öltöznek. Késõbb testük is felkészül az anyaság lehetõ -
ségére. A fiúk is erõsödnek, és elõbb-utóbb elemi vággyal
keresik párjukat. Mindezek az ösztönök megfe lelõ meder-
ben boldog családi életre vezethetnek, meleg fészekhez,
ahol a szülõk és az érkezõ gyermekek is elrejtettségben, jól
érzik magukat.

Amikor fiatalok házasságkötésre készülnek, feltétlenül
gondolnak leen dõ gyermekeikre. Vannak, akik attól fél-
nek, hogy nekik nem lehet utódjuk, mások attól, hogy ne -
tán túl sok lesz a lakáshoz vagy a hivatásukhoz mérten.

Családtervezés

Jó, ha egy fiatal nemcsak a szakmájára, de a családi életre
is készül. Nap jainkra a családtervezés fogalma sok olyan
értelmezéssel és gyakorlattal társult, amelyek veszé-
lyeztetik az igazi boldogságot és az életet. Mivel – nagy -
részt a reklámok hatására – az értékek ranglétráján elõre
került a pénz, a karrier, a kényelmes élet utazással és szó -
rakozással, sok fiatal azt gondolja, mindenek elõtt ezeket
kell megszereznie ahhoz, hogy vágyai teljesüljenek.

Így eshet meg, hogy hibás
”
tervezés” miatt a házas -

ságkötés elõtt kezdi el sok fiatal a nemi életet, nem tartják
fontosnak a hivatalos házasságkötést, és kapcsolatuk
egyik, ráadásként kapott gyümölcsét minden áron ki akar-
ják küszöbölni. Aki orvosként, több évtizedes tapasztalat-
tal szolgálja a csa ládok testi-lelki egészségét, életpéldákkal
támaszthatja alá a statisztikákat, hogy jól jár az, aki érték -
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rendjében elõre helyezi az életet, és úgy óvja a sa játját,
hogy közben párját és utódait is felelõsséggel tiszteli és sze -
reti.

Az élettársi kapcsolat hátterében mindig van bizo -
nyos bizalmatlanság magammal, párommal szemben, és
bizonytalanság a jövõre nézve, ami a párkapcsolatot és a
gyermekeket is mérgezi.

Másik gyakori hiba a gyermekáldás elleni minden
áron való védekezés, amely rendszerint megrontja a házas -
társak egymáshoz való viszonyát is. Amikor végül életüket
rendezni szeretnék, ez már sok esetben bajos, lelki és or -
vosi segítségre szorulhatnak. Aki Isten segítségét elfogad-
ja, és tiszteletben tartja a Teremtõ élethez adott használati
utasításait, Jézusért boldog, örök élet reménységében
gondolhat családja minden tagjára.

Családtervezésünkbõl ne hagyjuk ki Istent, Aki ismeri
jövõnket, jobban ismer minket, mint mi magunkat, és sze -
retettel várja, hogy vele beszéljük meg párválasztásunkat,
és a gyermekekkel kapcsolatos elképzeléseinket is. Õ ad
erõt a gyermekek fogadásához, ellátásához, Õ maga te -
remti gyerme keinket. Átmeneti betegség vagy baj esetén
Õ adhat jó tanácsot, hogy mi lyen módon csökkenthetjük
a fogamzás esélyét, de arra is, hogy mit tehe tünk, ha na -
gyon szeretnénk gyermeket, és mégsem érkezik.

A gyermek fogadására mindenképpen úgy kell készül-
ni, mint aki Isten kü lönleges ajándéka, egyszeri és megis-
mételhetetlen élet. Isten csodálatos fel adatként bízza ránk
egy idõre, és el kell számolnunk vele. Nincs rá jo gunk,
nem követelhetjük úgy, mint akiknek jár, és nem dobhat -
juk el úgy, mint akik nek ez nem kell. Minden gyermek sok -
kal értékesebb, mint bármely más drá ga ajándék, egy
egész kis világot hoz magával. Hány ember õse lesz majd?

A meddõ, vagyis gyermektelen házasságok száma
napjainkban szapo rodik. Sok esetben házasság elõtti nemi
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kapcsolatokban szerzett fertõzések vezetnek a nemi szer -
vek gyulladásához, és eredményeznek nemzésre vagy fo -
gamzásra való képtelenséget. Ritkább eset az, amikor nem
találnak orvosi magyarázatot a meddõségre.

Isten megáldhatja a gyermektelen házasságokat is,
hogy a házastársak egymást segítve szabadok legyenek
más, számukra elõkészített feladatokra. Az is lehet, hogy a
meddõség nem végleges. A Biblia lapjain több olyan med -
dõ házaspárról olvashatunk, akik kitartóan imádkoztak
gyermekért, és Isten ajándékaként kapták meg gyermekü -
ket, akibõl nagyon áldott ember lett. Így kapta Ábrahám
és Sára Iszákot (1Móz 18,11-14), Elkána és Anna Sámuelt
(1Sám 1,19-20), Zakariás és Erzsébet a kis Keresztelõ Já -
nost (Lk 1,7-15). Az orvostudomány és technika mai fej -
lettségi szintjén kínált lehetõ ségek mellett a hívõ keresz -
tény elsõsorban Istentõl kéri, várja a gyermekét, nem
akarja Õt kikerülni spermabank és génmanipuláció fel-
használásával. Azt mondják, hogy egy nõ mindent meg -
tesz, ha gyermeket szeretne. Jó, ha meggondoljuk, hogy a
gyermek egészségéhez, személyiség-fejlõdéséhez hozzá
tartozik mindkét szülõjéhez, õseihez, testvéreihez való vi -
szonya is.

”
Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyü -

mölcse jutalom.” (Zsolt 127,3) Ki is ez az ajándék? Elcso -
dálkozhatunk rajta. Egy apai és egy anyai ivarsejt egye -
sülésébõl a fogantatáskor egy új sejt, egy új emberi élet in -
dul el. Benne, az anyától és az apától származó DNS mole -
kulába, mint egy zenemû kottája bele van kódolva az új
teremtmény sok-sok sajátos jel lemzõje. Elindult az emberi
élet, és ez bontakozik tovább csodálatosan és nagyon
gyorsan. Mire az anya tudomására került hogy másállapot -
ba került, a magzat szíve már dolgozik (a 3. hét végétõl).
Az ötödik magzati hétre, amikor sok anya terhességmeg -
állapító vizsgálatot végeztet, már kifejlõdött a magzat keze,
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lába, szemlencséje, füle, már kezd hallani. A hatodik hét -
re, mikor az anya második havi vérzése kimarad, a magzat
agyacskájáról már elektromos hullámok vezethetõk el.
Érintésre érzékeny, mozog, fájdalmat érez. A nyolcadik
hétre 3 cm-es, de minden fõ szerve már mûködik, tudja
szopni hüvelykujjacskáját. A harmadik hónapra teljesen
kiformálódott a ba ba, már csak növekednie kell, mégis
sokszor még ilyenkor is folyik az ádáz küzdelem léte-nem-
léte felõl. Az anyának már csak egy-két hetet kellene vár-
nia, és elmúlna a hányingere és a kellemetlen érzése, ami
a másállapot elsõ harmadára jellemzõ. Milyen csodálatos,
amikor 9 hónap után világra jön az újszülött. Jó, ha az apa
is ott lehet ilyenkor!

Mindig örömöt szerez az ajándék?

Sok szülõ büszke a gyermekére, ha jó tulajdonságai van-
nak, de ha baj van, Istenre hárítja a felelõsséget. Az aján -
dékot el lehet veszíteni, értéktelennek tartva tovább adni,
elhanyagolni, elrontani. Mit ér egy emberi élet annak, aki
csak nyûgnek tartja, pedig minden ember fontos láncszem
Isten üdvös séges tervében.

Közismert, hogy nagyon károsítja gyermeke egészsé -
gét a várandós anya, ha szeszes italt, kábítószert, bizonyos
gyógyszereket fogyaszt. Talán kevesebben gondolnak arra,
hogy az anya dohányzása is milyen sokrétûen rongálja a fej -
lõdõ magzat egészségét. Ne csodálkozzék, akinek emiatt
fon nyadtabb lesz az újszülöttje, netán idõ elõtt is szü letik,
vagy esetleg méhen belül elhal.

Az élõvilágban éppen az ember szorul legtovább
gondoskodásra, hogy életben maradjon, és hogy képessé -
gei kibontakozzanak. Oltalomra, jó pél dára, igaz ismeretre
szorul. Nem hiába írja Pál apostol:

”
Ti apák pedig ne inge -
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reljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása
szerint fegye lemmel és intéssel.” (Ef 6,4)

Minden nevelés alapja a reménnyel, a szeretettel teli,
a személyiséget tisz teletben tartó foglalkozás. A több gyer-
mekes családban a szülõk ideje osz tódik, de a testvérek ré -
vén mégis ki-ki megkapja az egészséges személyiség fejlõ -
déséhez szükséges törõdést.

Abortusz, terhességmegszakítás

A családtervezésnek nem lehet módja a megfogant élet
megölése, se az eszközös, se a

”
gyógyszeres” terhesség-

megszakítás. Ha valaki betegség, vagy egyéb ok miatt nem
mer gyermeket vagy további gyermekeket vállalni, többfé -
le módon elérheti, hogy ne legyen, de a már megfogant
életet senki ne oltsa ki! Hozhatnak a földön bármilyen tör -
vényt, vagy rendelke zést, a terhességvesztés káros bioló-
giai következményei és negatív társadal mi kihatásai tör -
vényszerûen jelentkezni fognak.

Csak Isten a megmondhatója, mi lesz a sorsuk az
örökkévalóságban a magzati életükben halálra ítélteknek.
Azt azonban jól lehet látni sajnos, hogy a terhességmeg -
szakítás milyen következményekkel jár az anyára, az apá -
ra, a családra és a társadalomra.

A biológia törvényei könyörtelenül hatnak, azokra is,
akik Istent nem is merik. Az anya és a magzat kialakult
együttesét nem lehet káros következ mény nélkül szétszakí -
tani. A hormonok, sejtek felkészültek a fejlõdõ magzat vé -
delmére, majd késõbbi ellátására. Ha azonban funkcióju -
kat be nem tölt hetik, elõkészült, de szerepvesztett sejtek ma -
radhatnak vissza, amelyek ké sõbb rosszindulatú dagana-
tok – pl. mellrák – forrásai lehetnek. Ez azonban csak egy
példa a kézzelfogható, testi utóhatások közül. Mivel az em -
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ber nemcsak testbõl és értelembõl, hanem lélekbõl is áll,
egy másik emberi élet kioltását nem élheti meg követ kez -
mények nélkül. Az ún. terhességmegszakítás utáni tü net -
együttes (posztabortuszos szindróma) lehet, hogy csak évek
múltán, de súlyos tünetekkel jelentkezhet: depresszió, ha -
rag, vádlás, bánat, lelkiismeret furdalás, öngyûlö let, alvás -
zavar, a baba születésnapjáról való elmélkedés, szexuális
érdeklõdés elvesztése, kiegyensúlyozatlan pár kapcsolat,
kommunikációs nehézségek, a már meglévõ gyermekek
bántalmazása, újabb abortuszok. A lélekben sérült ember
sokkal többször betegszik meg. Nagy statisztikák adatai
szerint abortuszon átesett nõk háromszor gyakrabban for-
dulnak orvoshoz különféle betegségek miatt.

Mûvi terhességmegszakításra közvetlen vagy közve -
tett módon rábe szélhetnek családtagok, barátok, egész -
ségügyiek, akik valamilyen kockázat tól szeretnének ezzel
megkímélni a várandós anyát. Az abortusz megtörtén te
után pedig magára marad a magzatát elvesztett anya ne -
hezen kezelhetõ állapotával, hiszen ez a veszteségérzés
sok esetben nem tudatos, és esetleg évekig csak a zsige -
reiben fejti ki károsító hatását. Az orvostudomány mai fej -
lettsége mellett sem az életkor, sem az alapbetegségek
nem jelentenek feltétel nélküli kényszert a terhesség meg -
szakítására. Rendkívül ritkán fordul elõ, hogy az anya,
vagy a magzat életben tartása érdekében a másik el veszté -
sébe bele kelljen törõdni.

Végsõ fokon a szülõk minden gyermek esetében koc -
kázatot vállalnak, hiszen a kis jövevényt nem ismerhetik
elõre, és a szülés során is történhet nem várt esemény.

Akinek életében volt már terhességmegszakítása,
vegye komolyan, és forduljon olyan lelki segítõhöz, aki ér -
tõen tudja meghallgatni, segít az el vesztettet elgyászolni,
és az Úr Jézus Krisztus nevében közvetíteni tudja a szaba -
dítást, a gyógyulást.
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”
Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!”

(5Móz 30,19) – Olyan jó, hogy ezt a választást, döntést az
a Jézus Krisztus teszi lehetõvé, aki így mutatkozott be:

”
Én

vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6) Õt nem azért
küldte Isten a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy
megtartsa.
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Otthon vagy lakás?

A harmonikus család

”
Édes az otthon” – vallja Babits Mihály versében. Az évsza -

kok váltakozása közepette egyetlen változatlan, biztos
pontról szól refrénszerûen, az otthonról. De vajon ma
nem túlságosan is költõi ez a kijelentés? Hiszen sokaknak
közülünk lakásuk sincs, nem hogy otthonuk. Úgy tûnik,
mintha ma elsõsorban az a kérdés lenne napirenden újra
és újra, hogy megoldódnak-e a la kásgondok. Egyikünk
sem vitathatja ennek jogosságát, fontosságát. Hiszen ott -
hon ott jöhet létre, ahol lakás is van. Ezért érzékenyen kell,
hogy érintse az ország mindenkori vezetését, de a társada -
lom valamennyi rétegét a pá lya kezdõ fiatalok lakáshoz
jutásának gondja. Felelõs és hatékony támogatá si rendszer
kidolgozására és megvalósítására van szükség. Ugyanak -
kor mind annyian érezzük, hogy az otthon sokkal mélyebb
üzenetet hordoz magá ban, mint amikor elmondom a sze -
mélyi adataim sorában a lakcímemet, és azt, hogyan is néz
ki a házunk.

Ma azonban nem csupán a megoldatlan lakásgondok
jelentik a nagy terhet sok honfitársunknak. Lakni – ha rá -
kényszerül az ember – egész sze gényes körülmények kö -
zött is megtanulhat. S készek vagyunk teljes erõbe dobás -
sal azon lenni, hogy végre felépüljön a házunk. A sajátunk,
amit ma gunkénak mondhatunk, amit berendezhetünk íz -
lésünk és anyagi lehetõsé geink szerint, majd igyekszünk
újra és újra szépíteni, hogy megfeleljen a kor követelmé -
nyeinek.

A nagy kérdés azonban az, hogy lakásunk otthonná
lehet-e. Édes az otthon, mikor csonka család lakik benne?
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Édes az otthon, mikor veszekedés és indulat tüze veri fel a
lélek békéjét? Édes az otthon, ahol már csak futó találko -
zások színhelyévé silányul, ahol már legfeljebb csak né -
hány sablo nos, odavetett szóra futja azoknak, akik egy fe -
dél alatt élnek? Édes az ott hon a magára maradt öregnek,
vagy a kulcsos gyereknek, aki jobb esetben egy-egy útba -
igazítást olvashat a cetlirõl, melyet a mûszakba rohanó
szülei jegyeztek fel? S hová megy haza a láthatásra vitt és
hozott gyermek? Van-e otthonunk ebben a zaklatott, roha -
nó világban? S lehet-e édes otthonunk?

Milne közkedvelt, a
”
Micimackó kuckója” címû mesé -

jében Micimackó és Malacka beszélgetnek:
– Fülesre gondoltam. – mondja Micimackó.
– És mit gondoltál Fülesrõl? – kérdezte Malacka.
– Azt, hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia. Én te -

hát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek.
– Ez egy Nagy Gondolat – mondta Malacka szünet

után –, és ha elké szültünk, ez lesz a neve: Micimackó Kuc -
kója Füles számára.

Bizony nagy gondolat azon fáradozni, hogy a körülöt-
tünk élõ embe reknek legyen lakásuk, s az otthonná le -
gyen! Hiszen kimondva, vagy ki mondatlanul mindannyian
kuckóra, fészekmelegre vágyunk. Érezzük, hogy azt a har-
monikus, mindannyiunk számára nélkülözhetetlen miliõt
foglalja magában, mely nélkül elképzelhetetlen földi éle -
tünk. Otthon nélkül nem találjuk helyünket, s oly nehéz
felfedezni értelmét és célját életünknek.

Egy-egy lakás fölépítése érdekében még ma is készek
összefogni, kalá kában együtt dolgozni családtagok, roko -
nok, barátok, ismerõsök. S aki részt vett mások házának
építésében, maga is számíthat a kellõ idõben összefo gásra,
segítésre.

De miként fogjunk hozzá az otthon építéséhez? Ho -
gyan válhat a lakásunk kuckóvá, védettséget, felüdülést,
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kiegyensúlyozottságot biztosító helylyé? Hiszen az otthon
légkört jelent, lelki-szellemi felüdülést, a testi-lelki megúju -
lás lehetõségét magában hordozó páratlan helyet. Azt a
helyet, ami a madárnak a fészek, vagy az odú. Melyet saját
ízlésünk szerint formálha tunk, amibe saját lelkiségünket,
egyéniségünket vihetjük bele. Az otthonon kívül mindig
más lelkiségû emberekhez kell hangolódnunk, sokszor
meg kell alkudnunk saját magunkkal. Miként válhat nem
csupán közmondás szerûvé életünkben, hogy

”
mindenütt

jó, de legjobb otthon?”
Hitünk és meggyozodésünk szerint ennek megértésé -

re és boldog megtapasztalására akkor juthatunk el, ha fel -
ismerjük, hogy életünk, s az a hely, ahol élhetünk nem a
szerencsés, vagy szerencsétlen események titokzatos egy-
beesésének láncolatából alakult ki, hanem Isten terve,
szándéka van mögötte. Az elsõ emberpárnak Isten készí -
tette el az otthonát az Édenben. Olyan otthont, melyben
nem csupán azért volt békességes, örömteli és sze retettel -
jes a légkör, mert Ádám igazi társat kapott Évában, s mert
semmi ben sem szenvedtek hiányt, amire testüknek szük-
sége volt, hanem azért is, mert otthonukká úgy lett a te -
remtett világnak az a pontja, hogy Isten is ve lük volt. Be -
szélgethettek vele, számíthattak rá, gondviselõ szeretetére
rábíz hatták magukat. S õk maguk is feladatot kaptak eb -
ben az Isten által készí tett otthonban. Megbízatást, hogy
mûveljék és õrizzék az Éden kertjét. S mindaddig, amíg a
Kísértõ szavára nem hallgattak, nem kellett aggodalmat
hordozni szívükben. Bátran nézhettek a jövõbe, mert a
mulandóság, a halál félelmét nem ismerték Az Istennel
való kapcsolat megszakadása következ tében azonban
egyszerre vándorrá, szüntelenül otthont, az igazi harmoni -
kus otthont keresõvé vált az ember.

”
Az otthon: Hosszú vándorúton szállás.” – Ahogyan

Jevgenyij Vinoku rov vallja
”
Az otthonod” címû versében.

45



Vándorokká, szállást keresõkké, szomjas hazavágyókká vál -
tunk mindannyian azóta is. S be kell látnunk, az otthonte -
remtéshez a magunk ereje, elszánása, áldozatvállalása bár
nélkü lözhetetlenül fontos, de nem elégséges. Jó eljutnunk
a zsoltáríró felismeré sére, vallomására:

”
Ha az Úr nem

építi a házat, hiába fáradnak az építõk.” (127. Zsoltár 1)
Nem elég a szép, szerény, vagy nagyon is hivalkodó, külsõ
megjelenítés. Kell a jó tervezés, a funkcionális összhang, a
korszerû, prakti kus és esztétikus belsõ tér és berendezés.
Fontos szempont a gazdaságos használhatóság. S termé -
szetesen mindezt meghatározzák a lakók. Egy igé nyesen
berendezett, hangulatos lakásban, ahol kinek-kinek meg
van a he lye, jól érezheti magát az ember.

Ahhoz azonban, hogy otthonunk legyen, szükségünk
van Isten segítsé gére, mindenekelõtt arra az építõmunká -
ra, melyet szívünkben, lelkünkben egyedül Õ tud elvégez -
ni. Otthon ugyanis ott épülhet, ahol elõször a szí vünk, a
lelkünk formálódhat az Úr Jézusnak szállásává, hajlékává.
Jézus drága ígérettel bátorította meg az igazi otthonra vá -
gyó tanítványai szívét:

”
Ha va laki szeret engem, az meg-

tartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is sze retni fogja,
és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak ná -
la.” (Jn 14,23)

Az evangéliumok szerzõi tanúskodnak arról, hogy Jé -
zust is egy földi család közösségébe helyezte el mennyei
Atyja. A názáreti ácsmesternek, Józsefnek a minden bi -
zonnyal egyszerû hajlékában, de annál meghittebb családi
közösségben nevelkedhetett. Ott, ahol Máriának, az édes -
anyának féltõ, és gondoskodó szeretete vette körül, s ahol
vérszerinti testvéreivel együtt játszhatott, nevelkedhetett.
Apja mellett minden bizonnyal megta nulta a mesterséget,
s a zsinagógában, mint a többi gyermek, Isten örök tör vé -
nyének az ismeretében is elmélyülhetett. S amikor tudtára
adja szülei nek, hogy az Õ igazi otthona a mennyei Atya
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hajléka, mégis engedelmesen hazatér velük a jeruzsálemi
templomból. Megváltói szolgálatának kezdetén csakha -
mar kiderül, hogy az Õ családi köre sokkalta kiterjedtebb
a názáreti kis hajlékhoz tartozóknál!

”
Azok az én Anyám

és Testvéreim – mondja –, akik hallgatják és megtartják
Isten beszédét.” S ahol Õ megjelenik, ott iga zán otthonná
válik a hajlék, de mindenekelõtt az emberi szív. Betér Zá -
keus házába, s aki mások kárán szerzett lakást s minden
földi jót, egyszerre megnyitja szívét segítésre, igazi bûnbá-
natra, kárpótolva becsapott, kisemmizett embertársait.

S különösen is sokat mondó megfigyelnünk azt a je -
lenetet, amikor Má ria és Márta házába tér be Jézus. Eb -
ben a történetben megtaláljuk mind azt, ami s aki által ott -
honná válhat egy-egy lakás, egy-egy hajlék. Amely házban
Jézus számára is van hely, ott megadatik mindaz, amire az
ember nek igazán szüksége van. Õ ígérte, hogy ahol ket-
ten, vagy hárman együtt vannak az Õ nevében, Õ ott van
közöttük. Jézustól megtudjuk, hogy való jában csak egyre
van szükségünk, arra, hogy mindenekelõtt legyen idõnk
szavára figyelni. Az a hajlék, ahol élünk, függetlenül attól,
hogy mennyire korszerû és modern, hangulatos és bensõ -
séges, elsõsorban úgy válhat harmonikus otthonná, ha ott
felcsendülhet az Istent dicsõítõ énekszó, ha ott az imádság
telefonvonala összekötheti a ház népét a mennyei Atyá -
val. Épül az otthon, ahol bízunk Jézus ígéretében: ha ket-
ten egy akarattal kérünk vala mit az Atyától az Õ nevében,
megkapjuk. Épül az otthon, amikor imádságos szeretettel
hordozzuk egymást. Ahol bajban, betegségben, gyászban,
vagy örömben, vidámságban sem feledkezünk meg a Jé -
zus szavára, beszé dére való figyelésrõl. Épül az otthon, ahol
Isten igéjével, mint lelki kenyérrel tudunk élni, táplálkozni
naponként. Ahol megtelünk Szentlélekkel, s tudjuk egy -
mást buzdítani, vigasztalni, bátorítani, s meg tudunk bocsá -
tani egymásnak. Így tudunk õszinte szeretettel egymásért
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élni, egymást elfogadni, egymás terhét is hordozni. S ott a
Márta õszinte szeretetébõl fakadó szol gálatnak is meg lesz
az áldása. Egyébként hajszolttá, nyughatatlanná, telhe tet -
lenné és ûzötté válik az ember saját otthonában is. Ahol a
Jézusra figye lést nem tartjuk fölösleges idõpazarlásnak, ott
egymás mellé is le tudunk ülni, s képesek leszünk egymás-
ra is idõt szánni. Õ tud adni készséget a velünk egy kenyé -
ren élõ szerettünk megbecsülésére. Hiszen sokszor éppen
azon kapjuk magunkat, hogy sokkal inkább kitüntetjük fi -
gyelmünkkel azokat, akik távol vannak tõlünk, akik idege -
nek, mintsem azokat, akikkel Isten megajándékozott ben-
nünket egy földi család közösségében.

Egy kisgyermek, amikor meglátta azt a festményt,
amely Jézust ábrázolja gyermekekkel körülvéve, ezt kér -
dezte apjától: – Mondd apa, ez Jézus családja? – Igen –
hangzott a válasz –, hiszen Õ mondta, hogy engedjétek
hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el õket, mert
ilyeneké az Isten Országa. S mi mindannyian Jézus családi
körébe tartozhatunk, ha szívünk ben és otthonunkban van
hely számára is. Ahol Jézus is jelen lehet, ott a leghétközna -
pibb események közepette is otthon érzi magát az ember.

Így érezhet a gyermek, de a felnõtt is. Varga Domokos
írja a

”
Kölyök kóstolgató”- ban a család hetedik, Bubunak

becézett gyermekérõl:
”
Hamar rájött Bubu: neki idehaza

van a legjobb dolga, ebben az izgalmas-mozgalmas csa -
ládban, ahol, ha akar, egyedül is játszhat, de ha akarja,
mindig akad társa bármilyen mulatságra, a szappanhab-
fújkálástól a dominóállításig és -döntögetésig. Nagyobb
testvérei annak idején nem egészen így voltak. So kat ját-
szottak pedig egymással – sokat veszekedtek is –, de min-
degyikben ott fészkelt valami kielégítetlenség, hogy neki
nem jut annyi apjából, anyjából, s az élet egyéb javaiból,
mint amennyire vágyik. Õk sohasem ra gaszkodtak olyan
rettenetesen a családhoz, de személy szerint hozzánk,
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édesszüleikhez se, mint Bubu. Neki a család, az otthon a
mindene, innen el nem menne, hisz akkor a hetedik menny -
országból zuhanna le. Így érzi, ha nem is így fogalmazza
meg. ... Még mikor óvodába vittük, akkor is el-elsírta ma -
gát eleinte: – Itthon akarok maradni! Itthon akarok játsza -
ni! – Nem lehet, Bubuskám. Akkor nem tudok dolgozni.
Akkor nem lesz pénz. – De én akkor se akarok óvodába
menni! – Muszáj, te aranyos. De ott jó! Az óvo dában jó! –
De én csak itthon szeretek!”

Így érez sokszor a megfáradt, idõs ember is. Ha egye -
dül maradt is, tá vol a gyermekeitõl, az õsi családi fészket
semmiért föl nem cserélné. Hiszen megannyi örömteli és
szívbemarkoló emlék fûzi ahhoz a környezethez, ahol
azokkal és azokért fáradozhatott, akiket szeretett. A ház, a
kert, az egész környezet, az ismerõsök mind-mind a mély -
re nyúló gyökereket jelentik. Megindító látni a faluról vá -
rosba beköltözött idõs embert egy-egy lakó telepi házban.
A mai életritmus, s a fiatalok munkabeosztása, no meg az
anyagi lehetõségek mégis sokszor kényszerhelyzetet te -
remtenek. S az idõsnek bizony ott kell hagynia a megszo -
kott helyet. Másként képtelen lenne õt gondozni, – ha
szükséges – ápolni a hozzátartozója. Ahol azonban mind-
ketten munkában állnak a szülõk, a nagyszülõk segítsége
nélkül megoldha tatlan lenne a gyermekekrõl való gondos -
kodás.

Egyre többször elõfordul, hogy az idõs ember egy-egy
szeretetotthonban, szociális otthonban kényszerül földi
élete

”
naplementéjét” megélni. Találhatunk szép példákat

arra, amikor valaki elégedetten tud szólni arról, hogy be -
fogadták, törõdnek vele, szeretõ gondoskodás, közösség
segítette ki magatehetetlenségébõl, gyötrõ magányosságá -
ból. Tapasztaljuk azonban az ellenkezõjét is. Még ha ön -
szántából, józan belátásból döntött is valaki az idõsek ott -
hona mellett, lehet elégedetlen, örökké zúgolódó, társai s
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gondo zói életét is megszomorító. Egyházi szeretetottho -
nainkban annak a légkör nek a megteremtésére törekszünk,
ahol a krisztusi szeretet melegét lehet érezni. Tudjuk, sok-
szor nem sikerül ezt elérni. Mégis, mert az Isten igéje s lel -
kipásztori szolgálat kíséri az elhívott vezetõk és gondozók
munkáját, his szük, hogy Urunk munkálja a belsõ és külsõ
békességet.

Mit is jelent az, ha szeretek otthon lenni? S mit tehe -
tek én azért, hogy a lakásunk valóban otthona legyen a
családnak? Sok családban megtanul ják az otthonban
együtt tölthetõ idõt megbecsülni, ajándéknak tekinteni. Az
egyik hittanos gyermek jó elõre jelezte, hogy mely órákról
kéri kimenté sét, mert édesapja öthetes külföldi munkabe -
osztás után végre hazaérkezik. S az otthon eltöltött öt hét
után ismét a távollét végtelennek tûnõ idõszaka követke -
zik tele várakozással, izgalommal. Bizony áldott az óra,
amikor együtt ül asztalhoz a család manapság, s igyekszik
mindenki arra törekedni, hogy legyen idõ a beszélgetésre,
az örömök, a gondok megosztására. Ha van otthonom,
akkor ott mindig van kivel megosztanom élményeimet,
kér déseimet. Ott tudom, hogy számíthatok szülõkre, test -
vérekre, gyermekekre. S afelõl is biztos vagyok, hogy rám
is számítanak. Ott biztonságban érezhe tem magam. Õszin -
tén feltárhatom kétségeimet, elmondhatom véleménye -
met. Meghallgatnak. S ha távol vagyok, tudom, gondol-
nak rám. Akik iga zán szeretnek, nem láncolnak maguk -
hoz, lehetõséget adnak az önálló, fele lõs döntésre. Védett -
ségben tudhatom magam, s bizonyos lehetek afelõl, hogy
mindig örömmel várnak. Krisztussal közösségben mindez
valóság le het. Az otthonban megtanulom, hogy nekem is
van felelõsségem azokért, akikkel együtt élek.

S nem csak akkor eszmélek erre, amikor bajok, nem
várt fordulatok következnek be, hanem akkor is, amikor
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úgy tûnik, rendben mennek a dolgok. Az otthon építése,
belsõ tartalommal, vonzó, felüdítõ légkörrel való megtöl -
tése a család minden tagjának feladata. Igazából a gyer-
mekzsivaj, a kacagás, a sírás teszi teljessé az otthont. Saj -
nos elõfordul, hogy házastársak nak, akik õszintén szeretik
egymást, s várnák a gyermekáldást, nem adatik meg en -
nek az ajándéka és felelõssége. Természetesen életük így is
kiegyensúlyozott, harmonikus lehet. S a saját gyermek he -
lyett kaphatnak az Úristentõl kicsinyeket, akiket szerethet-
nek, talán gyermeket is, akit örökbe fo gadhatnak. Embe -
reket, akik felé örömmel, szolgálatkészen fordulhatnak. Aki
nagyobb családban nõhetett fel Isten kegyelmébõl, tudja,
hogy amit szülei és testvérei által adott neki a mennyei
Atya, azt pénzben s egyéb földi elõnyökben nem lehet ki -
fejezni. Napjainkban fogalmazott így az egyik felelõs veze -
tõ:

”
Az ideális családmodell az, ha a gyermeknek apja és

anyja is van, és lehetõleg mindvégig ugyanaz. Házasság
elõtt minden fiatalnak szüksége volna arra, hogy házasság
elõtt pszichológusok és szakemberek éppúgy felkészítsék a
házasságra, a házasságon belüli konfliktusok kezelésé re,
mint ahogyan azt az egyházak a jegyesoktatáson teszik”.
Látnunk kell, milyen fontos az otthon szerepe, a keresz-
tyén szülõk példaadása gyerme keik elõtt az egymás iránti
szeretetben, hûségben, egymás terhének felvállalásában.

A mai kor kérdésessé és kétségessé teszi a Babits-i val-
lomást, mégis szívbõl kívánom mindenkinek, aki e sorokat
olvassa, hogy tudja kimondani meggyõzõdéssel:

”
édes az

otthon”, s tegyen meg mindent, ami rajta áll lak helye
otthonná formálódásáért, békességéért és boldogságáért.

Végül, de nem utolsó sorban bátorítson és intsen is az
apostol:

”
Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik,

van Istentõl készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem
örökkévaló mennyei házunk.” (2Kor 5,1)
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Lehet boldog is a gyermekkor?

Életünk nagy csodája, hogy társat találhatunk. Fenntartás
nélkül, teljes bizalommal egymás mellé állhatunk. Elfogad -
juk a társunkat, magunkat is egé szen rá bízzuk. Nem idõle -
gesen, hanem egész életre.

A másik csoda, hogy az önként vállalt, boldog szövet-
ség gyermekkel gazdagodhat. Édesanyaként az élet fészke,
édesapaként az élet oltalma le hetünk. Kicsal belõlünk
olyan önfeledt örömöt, ami minden más örömtõl, élmény -
tõl különbözik.

A szeretettel várt gyermek nagy-nagy gazdagságot hoz
az életünkbe. Bár felborul az addigi életvitelünk menete –
sokkal kevesebbet lehet a kicsi mellett aludni, pihenni. Meg -
változik a család anyagi helyzete. Szûkebben jut mindenre.
Sokaknak hosszú ideig nem futja nyaralásra sem. Nehe -
zebb otthonról kimozdulni, mintha egy jó idõre összeszû -
külne a világ. Mindent a baba életritmusához kell igazítani.
Nem azért, hogy az alattvalóivá váljunk, hanem azért, mert
mindenben ránk van utalva. Az élete függ tõ lünk. Szük sége
van ránk. Mi vagyunk a biztonság, a tájéko zódás alapja,
sokáig az újra kezdés origója. Tõlünk tanulja meg az életet.

Mégis. A szeretet késztetése az, hogy kinyíljék szerel -
münk. Ne csak ma gunk legyünk magunknak, beleférjenek
mások is. Ahogyan a házasságban odaadjuk magunkat a
társunknak, gyermeket vállalni is csak úgy szabad, ha elõ -
re tudjuk és elfogadjuk, hogy mindketten önmagunkból, a
lényünkbõl adunk oda a gyermekeinknek. Ami belõlünk
szükséges, az nem váltható ki semmivel, nem forintosítha -
tó. A mindennapi teendõk robotja ellenére nem csak mi
adunk. Még a néhány napos csecsemõ is mérhetetlen
örömmel gazdagít meg.
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Gyermekünk életre szólóan meghatározza az életün-
ket. Indítása és for málása ránk van bízva. Életre szóló aján -
dék, vagy vendég a háznál, aki jó, hogy jött, de ne so káig
kelljen alkalmazkodni hozzá – rajtunk áll, hogy miként for -
mál juk ezt az életre szóló kapcsolatot. A leglényegesebb
meghatá rozók akkor formálódnak és dõlnek el az élet leg-
elsõ szakaszában, amikor mi, szülõk vagyunk a kez demé -
nyezõk.

Egyszer kaptam egy olyan baba-értesítõt, aminek képi
üzenete mély nyomott hagyott bennem. A borítólapon
egy erõsebb és egy törékenyebb kéz egymásba fonódó
ujjainak sátrában pihent a baba. A szerelem, az öröm, az
összetartozás biztonságának sátrában. Ez így gyönyörû és
természetes. Azért, hogy ennek az összetartozásnak a har-
móniája és ereje minden napot meghatározzon, nagyon
sokat kell tennünk. Magától nem adódik.

Vannak szakaszok, a legelsõ is olyan, amikor kevés a
feltöltekezés lehetõsége – fizikailag is, lelkileg is vágyunk
rá, de arra is alig találunk idõt, hogy egymással beszélges -
sünk. Amikor már hónapok óta a Híradó elé sem tudunk
leülni, a világ mosásra váró pelenkákra, etetésre, altatás-
ra, sétára, véget érni nem akaró rendrakásra szûkül.

Bárcsak sose felejtenénk el, hogy amilyen fontos a na -
pi étkezés rendszeressége, a levegõztetés, a kötelezõ oltá-
sok, ugyanolyan fontos, hogy minden nap, ebben a szá-
munkra nehéz idõszakban is szüksége van a gyermeknek
– akit életre hívtunk – apja és anyja védelmezõ szeretetére
és a be lõlük áradó harmóniára.

Ezért itt is emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy a
házasság rendkí vül idõigényes kapcsolat. Úgy kell építeni,
ápolni, mint egy kertet. Olyan ér zékenyen mutatja is, ha a
gazda régen fogott kapát, régen nyírt füvet, vagy sövényt
– elvadul. Még a saját gazdája sem ismer rá. A házasság
ápolásá ban a férjnek és a feleségnek is oroszlánrésze van.
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Egyikük sem teheti meg, hogy kivonja magát az építésbõl.
De ez nem csak az elsõ hónapok, vagy évek idején érvé -
nyes, hanem évtizedekkel késõbb is a házasság egész idõ-
tartamára. Akkor ismerjük meg igazán egymást, ha õszinte
érdeklõdés van bennünk, ha készek vagyunk követni a tár -
sunkban zajló változásokat. Ha nem kockáztatjuk azt a köny -
nyelmû megállapítást: ismerem én már. Feltétel nélkül szeret -
ni egymást. Elfogadni olyannak, amilyen, függetlenül termé -
szeti adottságaitól. De segíteni fáradhatatlanul jóra való for -
málódását. Számít hassunk egymásra. Szükségünk van egy -
másra, mert mi magunk is az összetartozás biztonságára
vágyunk.

Ha szeretetet, békességet, harmóniát akarunk gyere -
keinknek, az min dig a kettõnk közti kapcsolat minõségé -
nek tükre. Ezért mindenekelõtt fon tos a szülõk egymáshoz
való viszonya. A köztük lévõ egység, az egymás elfo gadá -
sának a kisugárzása, az egész családot körülölelõ szeretet-
burok. Pszi chológusok állítják, hogy ez nagyobb védettsé -
get jelent, mint a védõoltások, vagy a vitaminok.

Mindannyian ugyanarra az élményre vágyunk, a fel -
tételeket nem állí tó, elfogadó és törõdõ szeretetre. Ha
megkaptuk csecsemõ korunkban, ak kor azért, mert tudat-
talan élményünk van a biztonság békességes csodájá ról,
és tudatosan is keressük, mert csak abban jó élni. Ha nem
kaptuk meg, akkor a rettentõ hiány hajt az után, ami az
élethez Istentõl rendelten jár.

Ennek biztosítását gyerekeink is ösztönösen várják, de
sokszor kell váltanunk az eszközöket, amikkel a különbözõ
életszakaszokban jelzését adjuk annak, hogy bármi válto-
zott körülöttünk, bennünk-bennük, arra feltétlen számít -
hatnak, hogy szeretjük, elfogadjuk õket.

A gyermekvárás idején a lelki, érzelmi impulzusokkal

”
üzenhetünk”, hogy várjuk, már szeretjük, nagyon készü -

lünk a fogadására. Csecsemõ és kisgyermek korban szinte
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magától adódóan, kölcsönösen igényeljük a testi közelsé -
get, az érintést, simogatást, dajkálgatást. Nekünk, szülõknek
ez jólesik, de a kicsinek létszükséglet. Fontos a csak rá figye -
lõ tekintetünk, az idõ, amit csak vele töltünk, amikor be szél -
getünk vele. Fontos a ritmus, a kiszá míthatóság, az élet lük -
tetésének rendje. Mert már várni is jó, hogy nem so kára a ma -
ma megint közel jön, megölel, a papa megka cagtat, játszik.

Nagyobb korban nem akar az ölünkbe ülni, és bár a tõ -
lünk való füg getlenülési szándékát hol szelídebben, hol viha -
rosabban fejezi ki, arra, hogy szeressük, hordozzuk, elfogad -
juk továbbra is kimondatlanul vágyik. Határo kat szabni, mé -
gis szabadságot biztosítani, elengedni és mégis megtarta -
ni, a rosszat mindig korrigálni, de a gyereket min dig szeret -
ni, hogy érezze, ha va lahol, akkor nálunk számít hat befo-
gadásra, megbocsátó szeretetre akár té kozlóként is, mert
mi is Istennek ezen a szeretetén élünk. Nagyon ne héz, de
nagyon fontos alapelemei ezek az összetartozásunknak.

Ugyanilyen fontos kezdettõl a józan következetesség min -
denben. Legel sõ renden magunkkal, egymás között, és csak
harmadrenden a gyerekekkel kapcsolatban. Sem mit nem
várhatunk el, ha nem éljük a példát napról napra eléjük.

Az áldozatos idõkben különösen is szükségünk van a
szövetségünk erejére, teherbírására. Csak az egymás mel-
letti szoros biztonságban lehet kibír ni, átvészelni. A gyer-
mekünk felé a legelsõ impulzusok – még magzati álla -
potban –, a tõlünk hozzá érkezõ jelzések is nagyon fon -
tosak. Nem csak a tu datos üzenetek jutnak el hozzá, ha -
nem megéli a szülõk egymás iránti elõzé keny örömszerzõ
kedvességét, vagy megszenvedi a békétlenséget, a hara -
got, és ilyen hamar megismertetjük vele a félelmet. Hogy
mekkora biztonságban érzi magát, vagy mennyire van ki -
szolgáltatva kicsiségében, gyenge ségében, az tõlünk függ.
Biztonságérzete annak a két embernek az egymás iránti sze -
retetétõl, egymás hordozásától, megbecsülésétõl függ.
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Különös, gyengéd törõdésre, elfogadásra van szüksé -
ge az édesanyának terhessége idején. Megkülönböztetett
figyelem az édesapának, hogy ne gondolja, hogy rivális -
ként kell megküzdenie szeretett, várva-várt gyerme kével,
mert az õ helyét elfoglalja a felesége életében.

Gyermeket nevelni nem csak babaruházás. Heteken,
hónapokon, esetleg éveken át egy meglehetõsen szûkre
szabott világban kibírni, sõt jól érez ni magunkat csak a há -
zastársunkkal való nagyon szoros egységben és sze retet -
ben lehet, amikor egyre szegényebbnek érezzük magun -
kat, mert színházra, mozira, korábbi kedvtelésekre se
pénz, se lehetõség. A kinézett TV-film idejére belázasodik
a gyerek, vagy nehezen alszik el, akkor arról is le kell mon-
danunk – akkor hajlamosak vagyunk elfelejteni az örömöt,
gyere künk fejlõdésének kiegyensúlyozottságát. Idõnként
nagyon fárasztóak ezek a megalkuvások. Hogy ez a
gyereknek mit jelent, azt is csak évek múltán tudhatjuk
meg, amikor az összetartozásunkról, a köztünk épülõ kü -
lönleges szövetségrõl így vall:

”
...odabújni hozzád; meg -

ölelni téged...” Akkor nem fogunk emlékezni, hogy mik
voltak a slágerfilmek gyerekeink kiskorában, hogy kinek a
fõszereplésével ment ez vagy az a színdarab, nem számí-
tanak a Híradó egykori napi hírei. De az a rájuk szánt plusz
félóra, óra, amit ho zott az életükbe, az nagyon fontos.

Ha nagyon mélyen is, de kitörölhetetlenül õrzik a nekik
adott idõk élmé nyét. Megdöbbentõ pontossággal emlékez -
nek apró epizódokra, a mesélés hangulatára, vigasztaló
ölelésekre, a kirándulásokra, a közös, egymásnak segítõ
munkára. Magukba zárják, hordják és élnek belõle.

Nagyon fontos területe életünknek a gyermekneve -
lés. Minden földi hi vatásra hosszabb-rövidebb ideig tartó
képzéssel készülhetünk föl. De nincs iskola, ahol megta -
nulhatnánk a legfelelõsebb hivatás lényeges elemeit.
Mindannyian ötletszerûen, a saját elképzelésünk szerint,
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mindenféle elle nõrzés nélkül nevelhetjük gyerekeinket,
ahogy nekünk tetszik. Mintákat ke reshetünk, amelyek ta -
nulsággal szolgálhatnak. De minden család annyira egye-
di, annyira más, hogy a választott nevelési irányelvek
mentén minden szülõpárnak magának kell kiépíteni a
csak náluk mûködõ módszereket. Mégsem ilyen egyszerû
a dolog. Ránk van bízva a lehetõség, lehetünk a legkörül-
tekintõbbek, türelmes és jó szándékú szülõk Isten segítsége
és áldá sa nélkül gyermeket sem tudunk nevelni.

Az élet nagyon nagy kincs. Mi felnõttek sem tudunk rá
kellõképpen vi gyázni. Miért szégyellnénk, hogy nekünk is
szükségünk van arra, hogy Isten sátrában elrejtõzhes sünk.
Szükségünk van Isten szeretetére, a csak nála ta lál ható biz -
tonságra. De tanácsra és bocsánatra is. Ebben az isteni sá -
torban (27. Zsoltár) az egész családnak együtt van helye.
A legkisebbnek is, ha ér telmével ennek a biztonsá gából
még semmit nem is fog föl, a legnagyobbnak is, aki azt gon -
dolja, õt már nem kell védeni, már õ védi a gyen géb beket.

Ne bennünket, szülõket lássanak a világ tetején. Vál -
laljuk, hadd lássák, hadd fedezzék fel, hogy Isten elõtt
meghajtja fejét, térdét a legerõsebbnek gondolt édesapa,
a legfigyelmesebb édesanya is, mert életkoruktól függet le -
nül õk is gyermekek – Isten gyermekei. Vállaljuk házastár-
sakként, hogy egymás föloldozó, megbocsátó türelmére és
szeretetére van szükségünk. Láthatják a gyerekek, hogy
mennyire nehéz a felszabadító, teljes megbo csátás. Nehéz
a bûneinket belátni, megbánni a társunk elõtt. Ez olyan
vesz tességélmény, amit nehezen viselünk el. De gyerme -
keinkkel kapcsolatban is, hogy hitelesnek, õszintének bizo -
nyuljunk, nemcsak a megbocsátás gesztusát kell gyakorol-
nunk, hanem vállalnunk kell elõttük vesztességünk tuda -
tát, vállalni, hogy az õ feloldozásukra is szükségünk van.

A boldogság harmóniában fészkel. Ez pedig belülrõl,
a szívbõl sugár zik. Az élet harmóniája csak Istenben terem -
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tõdik meg. Azt adjuk tovább egy másnak és gyermekeinknek,
amit hordozunk magunkban, amit Istenbõl merí tünk. A ki -
egyensúlyozottság nem magától való érték. A boldogság -
hoz adni és kapni kell. A házasságot is azért akarja az em -
ber, mert boldog akar lenni. Kiegyensúlyozott, megelége -
dett, harmonikus, külsõ és belsõ szépségekben gazdag. A
házasság válsága mutatja, hogy a leginkább az embernek
való, a boldogság ígéretét hordozó kapcsolatban sem fel -
tétlen találjuk meg azt, ami gazdagítja, nemesíti az életün-
ket. Miért van az, hogy sokan nem kitelje sednek, hanem
belerokkannak. Ahelyett, hogy megtalálnák, elveszítik a
boldogságot? Mert nem csak szeretõ társra van szükségünk,
hanem szeretõ Istenre is. Az életünk egyetlen színtere sem
függetleníthetõ Istentõl súlyos következmények nélkül.
Merész dolog a használati utasítás figyelmen kívül hagyá -
sával használni bármilyen háztartási gépet. Sokba kerülhet
a nagyvo nalúságunk.

Az életünkhöz Isten adott használati utasítást, hogy
rendeltetésszerûen szépen, emberien, harmóniában él -
hessünk egymással, boldoggá tegyük egymást a házasság-
ban, és ne betegítsük meg gyerekeink lelkét. Se rájuk ne
telepedjünk, se magukra ne hagyjuk õket. Figyelmen kívül
hagyni Isten ta nácsait – vakmerõség. Meg is adjuk az árát.

Harmóniát vágyunk szülõként, gyermekként. Isten
Jézust küldte hozzánk ezzel a kedves, jó hírrel: békességet
adok nektek: Ez azt jelenti, minden a helyén van. A szerel -
münk, a szövetségünk, a gyerekeink, az egész életünk.
Minden Isten kezén van, biztonságban, gondoskodásban.

Ahhoz egyszerûen nincs jogunk, hogy visszatartsuk a
gyerekeinket at tól a lehetõségtõl, hogy a legtökéletesebb
és legelfogadóbb szeretetet meg ismerjék.

Ajándékozzuk meg õket boldog gyermekkorral!
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Múló vihar vagy hajótörés?

Az Isten rendje és igéje szerinti házasságban a házastár sa -
kat

”
holtomig-holtáig” egymáshoz kötik a kimondott sza -

vak. Az eskü szövege tanúk és családtagok, rokoni és ba -
ráti kör, de mindenek elõtt Isten színe elõtt hangzik el. Ez
a házastársunk melletti ünnepélyes ígéret tehát életre szó -
lóan elkötelez. De meg lehet-e felelõsen ígérni ezt? Van-e
erre garancia? Annyi rossz példa mutatja, hogyan tudnak
üressé válni a megígért szavak, hogyan tudnak megfakul-
ni a legszebb emlékek is, s végsõ esetben hogyan tud váló -
peres aktává hulni a szerelem.

Hiszen emberek vagyunk. A házasságban az ábrán-
dok hamar véget érnek. Elmúlik a kezdet elfogultsága,
amikor a másik még mesebeli királyfi vagy földre szállt an -
gyal. A házasságba is visszük magunkkal gyengeségeinket,
hibáinkat és bûneinket is. Vétkezünk egymás ellen a csa -
ládban is, a házasság kapcsolatában is. Sokszor vagyunk
nehezen elviselhetõk vagy egyenesen kibír hatatlanok, s
idõnként ilyen a házastársunk is. Persze rajta ezt mindig
könnyebben észrevesszük, mint önmagunkon. Minden há -
zasságban beáll idõnként a mosolyszünet, amikor átmene -
tileg megfagy a levegõ, s elkezdõdnek a viták. Ezek okai
olykor már csak ürügyek, amelyekben akkor is ragaszko-
dunk vélt igazunkhoz, amikor már nincs igazunk, vagy be -
lül már régen tudjuk, hogy nem is éri meg vég nélkül foly-
tatni a szócsatát. Így a vélemény különbségek gyakran
töltõdnek meg indulati tartalommal is, s lesz a vitából ve -
szekedés, aminek keserûsége gyõzelem esetén is továbbkí -
sér. S ha nem tudjuk ezeket feloldani, az elhidegülés folya-
mata a házasság súlyos zavarába, válságába is vezethet.
De ennek oka nem a házasság intézménye, hanem önma-
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gunk. Jól érzékeli ezt egyik magyar írónk is, amikor arról
szól, hogy a válóokok nem a házasságban kezdõdnek, ha -
nem ezeket mi visszük bele házasságunkba.

A viharok nem kímélik a házasságot sem. Két ember
kapcso lata nem csak napsütés, hanem árnyék is, nem csak
derûs órák, hanem könnyes percek is, nem önmûködõen
biztosított, zavartalan öröm, hanem bánat is. Szándék nél -
kül is meg tudjuk olykor bán tani a másikat, akaratlanul is
tudunk nehéz órákat is okozni. Hiszen nem úgy társ a má -
sik, ahogyan szeretnénk, ahogyan azt elõre elképzeltük, s
mi sem tudunk a másik számára álmai eszményévé válni.
A házasságban is érezheti az ember magát egyes helyze -
tekben meg-nem-értettnek, amikor Tóth Árpád fájdalmát
éli át:

”
Magam vagyok. Nagyon...” (Meddõ órán). Ez a vál-

ságos helyzet fejezõdik ki egy francia aforizma gunyo ros
megjegyzésé ben is:

”
Isten azért teremtette meg Évát, mert

Ádám nem volt elég magányos”.
A házasság magányos, meddõ óráin természetesen

nem az élcelõdés vagy gúny segít, hanem Isten. Õ adta
nekünk a házasság normáit. Az esküvõkön erre így történik
utalás: útmutatást ad igéjében, hogy boldog legyen éle -
tünk. Szava megoldásokhoz segít, hogy a vihar ne okoz-
zon hajótörést. Abból mindig baj támad, ha a házastársak
kívülállók elõtt panaszkod nak egymásra, ezzel is megtörve
házasságukat. A kiutat az jelenti, ha minden válsághelyze -
tet egymással õszintén átbeszél nek, ha kapcsolatuk gond-
jait Isten elé viszik imádságaikban, vagy a gyónási titok
megtartására esküt tevõ lelkipásztor segítségét is kérve.

Isten házasságra vonatkozó normáinak egyike a szigo -
rú hûség egymáshoz. A hûség megélésére ígéretet is te -
szünk:

”
Hûséges házastársa leszek, Isten rendje és igéje

szerint”. A házasság Isten rendje szerint kizárólagos kap -
csolat. Ebben a házasfelek kapcsolatát egy harmadik nem
törheti meg, nem választhatja el sem alkalmilag, sem vég -
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legesen.
”
Amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne vá -

lassza” – mondja Jézus (Mt 19,6).
A családi háromszögek vagy sokszögek világát ma

elénk öntik a vicclapok, a filmek, de az élet is. Lassan nor -
mává, társadal milag is elfogadottá válik, hogy mindent
szabad, csak a feleség meg ne tudja..., csak a férj meg ne
tudja..., de egyre általánosabb az is, hogy férj vagy feleség
a házastárs kényszerû, a helyzetbe beletörõdõ tudtával él
házasságtörésben. S a szexuális szabadosság egyenes kö -
vetkezménye is a sok házasság hajótörése. A válóokok kö -
zött ez vezet. A statisztikák szerint a legtöbb válást a házas -
társi hûtlenség miatt mondják ki. S egyre nagyobb a meg -
csalt, félrevezetett, boldogtalanná tett férfiak és nõk száma,
akik csalódtak a házasság intézményében is. S egyre több
a lelkileg sérült gyermekek száma is, akik a szétbomlott
családok vétlen áldozatai.

De a baj nem a házasság intézményében van, hanem
bennünk.

”
Az ember tartsa meg a szabadságát a házasság-

ban is” – fogal mazott egy esküvõ elõtti beszélgetésben a
võlegény, amikor a házassági hûségre került a szó. Meny -
asszonya döbbent, sõt rémült arcát azóta sem felejthetem,
ahogyan akkor võlegényére nézett:

”
Ezt te tényleg így

gondolod?!” Egyszerre kitûnt, hogy egymás között nem
volt szó soha arról, hogyan gondolkodnak a házasságról.
S csak remélhetem, hogy a lelkipásztori beszél getés után,
az esküvõn már egymással is egy véleményre jutva õszin-
tén tudták kimondani:

”
hûséges házastársa leszek”.

A szexuális szabadosságot a házasságból is kizárja Is -
ten rendje. Ezzel nem megnyomorítani akar, hanem a há -
zasságot akarja teljes értékûvé tenni. A nemiség Isten
ajándéka, amit egyik egyházatya szerint, ha Isten nem szé-
gyellt megteremteni, akkor mi ne szégyelljünk beszélni ró -
la. A házastársi hûtlenség azonban széttöri a házastársak
csak kettõjükre tartozó testi viszonyát, megcsúfolva azt.
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Ugyanakkor a megélt hûség kizárja két ember kapcsolatá -
ból a titkolózást is, a féltékenységet is, a hazudozásokat is,
mindezzel a földi pokol gyötrelmeit. Hiszen a házasság
kapcsolatában elengedhetetlen, hogy a házastársak min -
dig nyíltan tudjanak egymás szemébe nézni.

Isten tanít bennünket egymás terheit is hordani (Gal 6,2).
Sütõ András leír egy falujában látott jelenetet. Ketten men -
nek a téli utcán: egy házaspár. Elõl a férfi, mögötte három
lépésre az asszony, aki zsákot cipel. Elbotlik, elesik, a zsák
is a sárba kerül. A férje hátranéz: Kelj fel! S hozzáteszi:
Vedd fel a zsákot is! Végletes példa, mégis lehet a házas -
ságban minden napi életstílus is, amikor az egyik roskado -
zik testi vagy lelki terhei alatt, míg a másik közönyös ma -
rad.

”
Te mindig csak panaszkodni tudsz!” – utasítja el unva

a helyzetet, vagy végig sem hallgatva õt kezdi mondani a
maga baját, pedig az egyik szeretetlensége, mulasztása,
önzése, bûne nemcsak a házasságot, de a másik életét is
tönkre teheti.

A házasság szövetkezés a terhek közös elviselésére is.
Olyan kapocs, ahol a másikhoz egész létünkkel van kö -
zünk, mint Garai Gábor versében az artistáknak, akik a ma -
gasban a lélegzetelállító mutatványok során egymást vég -
zetes bizalommal tartják egymás fogában és idegei ben. A
vers szerint ha csak az egyikük vét is, mindketten aláhulla -
nak. Egymás terhének hordozása hasonlót jelent: végzetes
bizalommal tartani egymást. A mindennapokban egymás
terhét hordani így azt jelenti, hogy vállalom és el tudom
hordozni a házastársamat gondjaival együtt is, hi báival
együtt is, fáradtságával is, kimerültségével is, inge rült órái -
ban is. S õ engem ugyanígy. Tartom, hogy tartson õ is.

Isten tanít bennünket helyes önismeretre is. A hibákat
ugyan rendszerint a másikban veszem észre, de mindig
önmagamban kell keresnem (Mt 7,1-5). A megromló,
meghidegülõ házastársi kapcsolatban mindig fel kell fe -
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deznem a saját mulasztásomat, a saját önzésemet is. Az
ember önzése azt diktálja, hogy az elsõ én vagyok. Sok
boldogságkeresés is önzésbõl fakad: én akarok boldog len -
ni. A házasságban is gyakran az elsõ az én örömöm, az én
kényelmem, az én feladataim, az én akaratom. A házasság
Isten szerint való boldogsága pedig abból fakad, ha önzés
helyett a másikat akarjuk boldoggá tenni, ez gazdagít bol -
doggá minket is.

Isten tanít bennünket megbocsátani is. Ismert ige:
”
a

nap le ne menjen a ti haragotokkal” (Ef 4,26), – ami a há -
zasságban egyszerûen így hangzik: ne feküdjetek le soha
úgy, hogy nem szóltok egymáshoz. A házasságban nem
elég kimondani azt, hogy szeretlek. Néha fontosabb azt
mondani: ne haragudj, vagy így: bocsáss meg. De a meg-
bocsátást úgy kell átélnünk, ahogyan nekünk bocsát meg
Isten, tehát végleg és egyszer s mindenkorra! A házasságot
aláássa, amikor régi hibákat, vétkeket vagdosnak újra meg
újra egymás fejéhez:

”
De a múltkor is!”

”
Te meg tavaly!”

Az Isten szerinti megbocsátás azt jelenti, hogy végleg lezá -
rok valamit, azt soha többé nem említem, s igyekszem el -
felejteni is. Hiszen Isten is így tesz velem. A házasságban
minden nap új kezdet – tanít egy osztrák valláspszicholó-
gus, Monika Nemetschek is.

Isten tanít bennünket a szeretetre is. Ennek mértékét
Jézus mondta ki és élte elénk:

”
Az az én parancsolatom,

hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek tite -
ket” (Jn 15,12). A szeretet felsõ mértéke az, amikor va laki
a szeretetet az élete elé helyezi, ahogyan ezt Jézus tet te.
Így lesz a házasságban is a szeretet erõs, mint a halál (Éne -
kek 8,6). Ekkor a szeretet már nem csupán ösztön, ér zés
vagy érzelem, hanem tett, cselekedet a másikért önma-
gunk feladásá nak mértékéig is. Ennél a szeretetnél több
nincs, és kevesebb nem elég a házasságban sem.
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A mi segítségünk az Úrtól jön – tanít a zsoltár (Zsolt
121,2). Szava, útmutatása hozzásegít, hogy megélhessük a
házasságban két ember kapcsolata szépségének és örö -
mének teljességét. Isten segítségével csitulnak el a házas -
ság viharai is, vele a házasság nem szenved hajótörést.
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Széttört az otthon – van-e új kezdet?

Válás, új családalapítás

A házasság válságának okairól

Divat ma a házasság válságáról beszélni, sajnos nem alap-
talanul. Az elszomorító statisztikai adatok jelzik, hogy a há -
zasságok jelentõs része – közel ötven százaléka – tönkre-
megy.

Fõként a hatvanas években hitték sokan, hogy a há -
zassággal, mint elavult intézménnyel van a baj. Keresni
akartak egy modernebb formát, amely megfelel korunk
felfogásának. Az akkori élénk hippi mozgalmak gyakorlati
kísérleteket tettek, hogy a férfi és nõ kapcsolatát új
keretekben valósítsák meg. A világszerte folyó próbálkozá-
sok kiábrándító eredményre vezettek. Be kellett látni,
hogy a modern ember számára is az õsi keretek jelenthet-
nek elfogadható megoldást.

Viszont a válság jelen van. Hitelét vesztette a házas -
ság? Bizonyos vagyok benne, nem a házasság, hanem a
férfi és a nõ, azaz az ember vesztette hitelét. Az ember van
válságban, és ez természetesen a házasság válságát vonja
maga után.

Isten és az ember viszonya

C.G. Jung írja, hogy 38 éven felüli pácienseinek lelki zava -
rai – végsõ soron – mindig vallásos eredetûek voltak. Erre
igazán felkaphatjuk a fejünket: hogyan – vallásos okok?
Igen, Isten igéje éppen ezt mondja. Isten az embert a vele
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való közösségre teremtette. Az ember csakis ebben a kö -
zösségben élhet

”
normális” életet.

Általános a vélemény, hogy a mai válságot értelmes
szaktudással le lehet küzdeni. A valóság viszont ellenkezõ
tendenciákat mutat. Egy amerikai pszichológus nem kevés
öniróniával jegyzi meg, hogy Amerikában a pszichológusok
számának növekedésével egyenes arányban nõ a lelki be -
tegek száma. Valóban soha ennyi szakember nem állt ren-
delkezésre, és mégis romlik a helyzet. Romlani is fog egé -
szen addig, amíg az ember meg nem adja magát Isten nek.
Amíg fel nem adjuk a ma nagyon közkeletû

”
azt te szek,

amit akarok”
”
szabadság-elvet”. Az ember életének egyet -

len gyógyulási lehetõsége Isten törvényének elfoga dása.

Válás után

Akik átmentek már a válás testi, lelki poklán, azok tudják,
hogy ebbõl nem lehet sértetlenül kikerülni. Akik még elõt -
te vannak, sokszor nagyvonalúan mondogatják:

”
elvá -

lunk, és kész”. Aki így beszél, az még nem ismeri az emberi
lélek törvényszerûségeit, természetesen önmagát sem.

Isten az ember teremtése során meghatározta a férfi
és nõ kapcsolatát:

”
Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ra -

gaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.” (1Móz 2,24.)
Ez az isteni hatalommal kimondott ige megvalósult. A há -
zaspárok valóban egységet alkotnak, ez a teremtési rend,
amit minden embernek tiszteletben kellene tartani, mint
Te remtõnk akaratát. Akik tehát elválnak, Isten teremtési
rendje ellen teszik azt. A válásnak nem csupán Isten elle -
nes éle van, hanem, önmagunk ellen ható, pusztító hatá -
sa. A házaspárok sok szállal kötõdnek egymáshoz, és a vá -
lás sebeket szakít, és szinte egy életen át felejthetetlen él -
ményeket hagy maga után. Tulajdonképpen soha nem
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tudnak egymástól teljesen megszabadulni. Nem csupán a
hajdan volt szerelem és az együtt töltött idõ, testi-lelki kö -
zösség, hanem éppen olyan mélyen vési be negatív mó -
don az összetartozás élményét a válás folyamata, mint kö -
zös krízis.

”
A válás – idõlegesen vagy véglegesen – össze -

köt: ellentétes elõjelû, de
”
felejthetetlen élmény”, akárcsak

a szerelem volt. – Az együttélés ideje kitörölhetetlen közös
emlék az elváltak életébõl. – Ha az elváltaknak gyermekük
van, akkor a válás ellenére is, továbbra is szülõpár marad-
nak.” (Hézser Gábor,

”
Miért?” 37. old.)

Kívánatos volna, hogy a házaspárok az egész krízis-fo -
lyamatot, mintegy józanul elõre lássák. Sajnos ez igen rit -
kán következik be, és ahol bekövetkezik, ott általában el is
kerülik a válást.

A gyakorlat az, hogy a válás során jönnek rá az egy -
más ellen harcoló felek, hogy milyen mély lelki hatások
érik õket. A szakemberek a házasság

”
halálát” a valóságos

halál következményeihez hasonlítják. A volt házaspárnak
és a gyermekeknek szüksége volna, hogy külsõ segítséget
kapjanak a

”
gyászfolyamat” feldolgozásához. Ezért Hézser

sürgeti:
”
hogy a vallásgyakorlat hordozója, az egyház,

amely a gyász »specialistája«, ne tartsa magát továbbra is
távol a családhaláltól! Figyelemre méltó kezdeményezés
egyes nyugati gyülekezetekben a válások esetén tartott,
bûnvalló és gyászistentisztelet.”

Elválni bûn?

A világ, sõt már az egyházon belül is sokan azt követelik,
hogy az egyház ismerje el az embernek a váláshoz való jo -
gát. Ez bibliai, vagy inkább krisztusi alapon lehetetlen. Hi -
szen ha elismernénk, akkor azt jelentenénk ki, hogy nem
bûn a válás, hanem joga az embernek. Az egyház egyet ki -
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mondhat: a kívülállók számára nem akarunk törvényt szab -
ni. Luther ezt sajátos hangvételében így mondja:

”
Ahol

nincsenek keresztények, vagy romlott és hamis kereszté -
nyek vannak, ott jól teszi az állam, ha mint a pogányoknak,
nekik is megadja az engedélyt arra, hogy feleségüket el -
hagyják, és más feleséget vegyenek... De tudniuk kell, hogy
válásuk által megszûnnek keresztények lenni, és pogá -
nyokká lesznek, akik az ítélet állapotában vannak.” Ke -
mény beszéd? Igen, de teljesen egyezik Jézus álláspontjá-
val. Jézus nem az Isten törvényét tarja keménynek, hanem
a megbocsátani nem tudó, könyörtelen szívet. Nem az a
megoldás, hogy a bûnt nem nevezzük bûnnek, hiszen Isten
már nélkülünk úgyis kimondta, hogy Õ mit tart annak.

Jézus Krisztus tanításában és lelkigondozói gyakorla -
tában világosan felismerhetõ a bûnre felkínált bocsánat, a
kegyelem. Viszont kegyelem csak az elítélt, vagy legalábbis
ítéletre méltó bûnösnek adható. Teológiai bukfenc, kegye -
lemrõl beszélni ott, ahol nincsen bûn. Tehát, ha kimond-
juk, hogy a válás nem bûn, akkor arra természetesen sem
bocsánat, sem kegyelem nem kell.

Az Istenhez való viszonyunk határozza meg végül is,
hogy elfogadjuk-e Isten véleményét, vagy sem.

Gyógyulás

A gyógyuláshoz, illetve a gyógyításhoz feltétlen szükséges
a helyes diagnózis, hiszen e nélkül, félrekezelik a beteget.

A válás utáni gyógyulás nagy lehetõsége Isten színe
elõtt tisztázni, kinek-kinek a maga részét, hibáját, vétkét.
Sajnos erre csak kevesen jutnak el. Sõt, kizárólag a mási -
kat hibáztatják. Ez a védekezési reflex is a gyógyulás lehe -
tõségét kínálja. Hiszen a

”
bûnbakra rávetheti”, illetve kive -

títheti még a saját bûneit is. Ez is
”
gyógyulást” hozhat. Már -
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mint belenyugvást, sõt talán még elégedettséget, hogy
megszabadult egy rettenetes alaktól. A család és a környe -
zet ebben aktívan segíti az elváltat, és megerõsítik önigaz -
ságában.

Tényleg gyógyulás ez? Semmiképpen! Ez nem gyó-
gyuláshoz, hanem megkeményedéshez vezet. Ez az álla -
pot akkor üt vissza, ha az elvált új kapcsolatot talál. Hiszen
nem szabadult meg azoktól a hibáktól, amik az elõzõ há -
zasságában elõsegítették a válást. Komoly önvizsgálatra
van szüksége minden elvált embernek, mielõtt új házasságra
gondolna. Ezt az önvizsgálatot természetesen legjobb egy
lelkigondozó segítségével végezni, mert az ember egyedül
ritkán jön rá saját hibáira.

Hézser Gábor a nyugati gyakorlatot ajánlja, hogy a
bûn bánati és gyászistentisztelet keretében lehet fel- és meg -
szabadulni a válás terheinek egy részétõl. Nem hi szem,
hogy egy templomi szertartás keretében ez rendez hetõ
volna. Sokkal bonyolultabb a helyzet, és ezért szüksé ges
egy komoly gyógyulási folyamat megélése, végigküz dése.

A lelkigondozó szerepe több kell, hogy legyen szak-
mai tanácsadásnál, mert a válás nem csupán egy férfi és
egy nõ, nem is egy család, sõt nem csupán az érintett kör -
nyezet dolga, hanem ezenkívül Isten és az ember kapcso-
latát befolyásoló esemény. Ebben mindenképpen segítség -
re szorul az elvált ember.

Azt mondta valaki, hogy a válása, amit már évtizedek
távlatában szemlél, még mindig lelkiismereti terhet jelent
számára, (pedig én tudom, hogy nem õ volt a vétkes fél).
Akkor talán nincs is ebbõl soha gyógyulás? Szó sincs róla!
Biztos, hogy van. Hiszen Isten éppen ezt akarja, ezért kí -
nálja fel az embernek a bûnbocsánatot, és gyógyulást. Õ
képes valóságosan gyógyítani. Dávid csodálatosan tárja fel
ezt a titkot a 32. zsoltárban:
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Boldog, akinek hûtlensége megbocsáttatott,
vétke eltöröltetett.
Boldog az az ember,
akinek az Úr nem rója fel bûnét,
és nincs lelkében álnokság.
Míg hallgattam kiszáradtak csontjaim,
egész nap hallgatnom kellett.
Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed,
erõm ellankadt, mint a nyári hõségben.
Megvallottam neked vétkemet,
bûnömet nem takargattam.
Elhatároztam, hogy bevallom
hûtlenségemet az Úrnak
és te megbocsátottad bûnömet, amit vétettem.

Boldog? Igen, Dávid mondja, aki igazán megtapasztalta
ezt a csodálatos belsõ gyógyulást. Pontról, pontra elénk
tárja, a gyógyulás menetét.

Ebben a folyamatban nem csak az Úrral rendezõdik az
ember kapcsolata, hanem az emberekkel is. Hiszen ha a
magam vétkességét elismerem, akkor felszabadulok té vedé -
sem alól, és nem hiszem többé, hogy minden bajnak a má -
sik fél az oka. Ha átéli valaki Isten bocsánatát, maga is képes -
sé válik arra, hogy másoknak megbocsásson. Tu dom, nagyon
nehéz még gondolatban is helyt adni ennek a látásnak. Az
emberben olyan mélyen van az igazsága fe lõl való meggyõ -
zõdés, hogy elsõ hallásra ez nem tûnhet normális dolog-
nak. Mégis ez a helyes és egyetlen gyógyu lásra vezetõ út.

Gondolok egy házaspárra, akiknek már gyakorlatilag
felbomlott a házassága. Az asszony kizárólag a férjében
látta a romlás okát. Elsõ hallásra úgy tûnt nekem is, hogy
igaza van. Aztán lassan maga látta be, amire már talán
hosszú évek szenvedései után nem is emlékezett, hogyan
is indult el házasságuk a lejtõn. Ahogy elemezgette a múl-
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tat, rájött a maga hibáira, és Isten segítségével gyakorlat-
ban változtatta meg életét. Új szívet kapott az Úrtól, és a
lehetetlen megtörtént, kibékültek.

Ritkák az ilyen esetek, sajnos sokkal több a visszafor -
díthatatlanul felbomlott házasság.

A felbomlott házasságok levethetetlen terhei

Az elvált felek túl a nehéz küzdelmeken, érzelmi gyötrel -
meken és a válóperen fellélegeznek, és azt gondolják, most
már meggyógyultak. Azonban józanul látni kell, hogy van-
nak a volt házasságnak örökös nyomai. Ahogy egy súlyos
balesetnek is hordjuk a nyomait, így a válásnak is. Persze
a forradásokkal együtt is lehet boldogan élni, ha józanul
számolunk meglétükkel. Itt természetesen nem csak a kül -
sõ anyagi, erkölcsi veszteségekre gondolok, hanem a lélek
láthatatlan sérüléseire és forradásaira is. Az ember nem
ura sokszor az emlékeinek, és ezek az emlékek furcsa dol-
gokat tehetnek vele. Beszüremlenek az új kapcsolat érzel-
mi világába, és bántó zavarokat okozhatnak. Ijesztõ analó -
giákat fedezhet fel az elvált ember a régi párja és az új kö -
zött. Elõítéletek alakulhatnak ki. Hosszan lehetne sorolni
azokat a lelki és gyakorlati veszélyeket, ami a válást átélt
ember új életközösségét terhelheti.

Válási árvák

Azután ha vannak a tönkrement házasságból gyermekek,
õk élõ emlékoszlopai a széttört otthonnak. A gyerekek el he -
lyezése, láthatása, továbbra is összeköti a volt házas párt,
hiszen mint szülõpárok ezután is megmaradnak. A szak -
irodalom ezzel a szituációval nagyon sokat foglalkozik – va -

74



lójában nincs igazi megoldás. Az esetek egy részénél folyik
a küzdelem, és a gyermek a harc egyik nagyágyúja, amit az
anyák bevetnek, és sokan a bosszú eszközeként használnak.
Mások igyekeznek teljesen korrekt módon viszonyulni a má -
sik fél jogaihoz. Természetesen ez utóbbi volna a kívánatos.

A gyermekek többsége – fõként a kamaszkorban – ko -
moly tehertétel tud lenni az új házasságban, ha nem akar-
ja elfogadni anyja, vagy apja új élettársát.

Új házasság

Az elsõ és a sokadik házasság csak akkor lehet jó, ha a há -
zaspár képes megvalósítani, az egymásért élés krisztusi el vét.
Az új házasság boldogságának biztosítéka is csak ez az elv
és gyakorlat lehet. Céltudatosan keresni kell a minden napok
szürkeségében is a másik örömét. Ha otthon nem találja
meg, másutt keresi, mint az egyik falusi kocsma fel irata hir -
deti

”
Jobb, mint Otthon”. Öröm nélkül képtelen az ember

élni, és ezeket az örömöket egymásnak kell meg szerezni.
A házasságot a kerthez hasonlíthatjuk, vajon nõnek-e

rózsák, ahol nem ültettek, és ahol nem gondozzák õket? Az
elvadult

”
kertben” senki sem érzi jól magát. Lehet-e a há -

zasságban
”
rózsák” nélkül élni? Nem sokáig, és úgy is csak

boldogtalanul. Reményik Sándor költõi módon fogalmaz:

MINDENNAPI RÓZSÁINKAT...

Te így imádkozol:
A mi mindennapi rózsáinkat
Add meg nekünk ma.
Add, hogy kenyér mellett rózsa is legyen.
S add Istenem, hogy békén megéljünk
Több rózsán és kevesebb kenyeren.
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Bár láthatnák férfiak és nõk, hogy ezeket a rózsákat nekik
kell ültetni és szedni és a másiknak adni. Isten a növeke -
dést adja a rózsának is, a szerelemnek és szeretetnek is.

Köthet-e keresztény ember második házasságot?

Eddig többnyire a társadalom helyzetébõl kiindulva be -
széltem a második, vagy éppen sokadik házasság kérdésé -
rõl. Viszont lelkészeknek sokszor élesen teszik fel a kérdést,
szabad-e hívõ embernek elválni, vagy újra házasodni. Jé -
zus válasza teljesen egyértelmû: Nem! Jézus kortársai Mó -
zesre hivatkoznak, aki megengedte, hogy válólevelet ad -
jon a férfi, és úgy bocsássa el feleségét. Jézus ennek az en -
gedménynek egyetlen okát így látja:

”
szívetek keménysége

miatt”. Jézus az engesztelhetetlen, megbocsátani nem ké -
pes,

”
kemény szívben” jelöli meg a válás igazi okát.

Jézus tanítványai felháborodnak, és azt mondják:
”
Ha

ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó meghá -
zasodni” (Mt 19,10). Ugye milyen modern válasz?

Jézus hajthatatlanul bûnnek ítéli a válást, de ezzel
nem azt mondja, mint némelyek, hogy erre a bûnre nincs
bocsánat. Õ megbocsátott, a házasságtörésen tetten ért
nõnek, akit a vallásos fanatikusok meg akartak kövezni.
Jézus a törvényt nem arra használta, hogy öljön, hanem,
hogy diagnózist adjon és segítsen. Jézus célja mindig az
Isten rendjének helyreállítása volt. Ezért tiltotta az újra há -
zasodást, hogy nyitva maradjon a rendezés lehetõsége.
Õbenne, mindig van lehetõség a rendezésre.

Vannak emberek, és a mai szexualitástól túlfûtött vilá-
gunkban egyre többen, akik semmiképpen nem tudnak
párkapcsolat nélkül élni, és mindenképpen megházasod-
nak a válás után. Helyeselhetjük-e ezt, vagy sem? Keresz -
tény ember attól keresztény, hogy komolyan veszi Isten
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Igéjét és ahhoz szabja az életét, mert elhiszi, hogy Isten a ja -
vát akarja. 1Kor 7,11-ben így olvashatjuk:

”
Ha azonban el -

válik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjé -
vel”. Ugyanúgy hangzik, amint Jézus mondja, Õ viszont
hozzáteszi:

”
Nem mindenki képes elfogadni ezt a beszé -

det, csak az, akinek megadatott” (Mt19,11).
Itt érkezik el az egész válás kérdés és újraházasodás

kérdése a Krisztussal való kapcsolat kérdéséhez.
Kinek van igaza, annak, aki végsõkig ellenzi a válást,

és minden fizikai és lelki terrort bevetne, hogy rendbe
szedje az embereket, vagy annak, aki úgy látja, igenis joga
van az embernek elválni és újraházasodni?

Az Isten szavát elfogadni csak úgy lehetséges, ha a
Krisztussal mély, bensõséges kapcsolatba kerül az ember.
Mert minden kegyelem!

Megáldhatja-e az egyház a második, vagy sokadik házassá-
got?

Nehéz kérdés. De nem mondok rá egyértelmû nemet. Hi -
szen ott van az igében Dávid súlyos házasságtörése. Isten
megbünteti õket, és meghal a kisfiúk, de a bûnbocsánat
után õ maga áldja meg ezt a házasságot, és ebbõl szárma -
zik Salamon király.

Sokan egyértelmûen elítélik az elváltak újraházasodá -
sát, mások meg teljesen könnyelmûen veszik a kérdést. Jé -
zus mindig az embert nézte. Dr. Pálhegyi Ferenc írja, hogy
Jézus szombatról mondott szavait alkalmazhatjuk a házas -
ságra is: nem az ember van a házasságért, hanem a házas -
ság van az emberért. Tehát a válást nem tekinthetjük az
egyetlen bûnnek, amire nincs bocsánat, és aminek meg -
történte után az újrakezdésnek még lehetõsége sincs meg.
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Az emberek többsége nincs Istennel meghitt gyermeki
kapcsolatban, ezért elképzelni sem tudják, hogy ha Krisz -
tussal találkoznának, akkor egész gondolkodásuk addigi
látásuk átformálódna. Az egyház csak egyet tehet, Krisz -
tusra mutat, akiben egyedül van lehetõség, egy egészen
más síkon történõ újrakezdésre. Krisztussal közösségben tör -
ténhetnek meg a csodák, a lehetetlennek tûnõ változások.

Az emberek többsége viszont úgy megy el a temp -
lomba, kérve egy újabb házasságra az Úr áldását, hogy
közben vajmi keveset ért az Istenhez való viszonyából. Ha
ezeket az embereket az ítélet kemény és elutasító szavával
elküldjük, akkor rajtuk nemhogy segítettünk volna, hanem
félõ, hogy végleg elzárjuk elõttük a Krisztushoz vezetõ utat.

Jogos felvetni azt a kérdést, hogy Isten megáldja azt,
amirõl kimondta, hogy bûn? Isten nem a válást, nem is az
engedetlenül kötött új házasságot áldja meg, hanem a
bûnbánó, töredelmes, új életre vágyakozó embert. De azt
megáldja! A hazatérõ

”
tékozló fiának” az Atya elébe fut, és

átölelve felkarolja õt.
Jézus az ötször elvált samáriai nõnek is megbocsátott,

sõt azt is megengedte neki, hogy szolgáljon, vigye a Krisz -
tusról szóló üzenetet. Természetesen, amit leírtam, nem
bátorításul írtam, hiszen Isten célja nem a bûn pártolása,
hanem az, hogy az ember lássa, hogy bûnben van, és eb -
bõl az egyetlen úton megmenekülhessen. Az egyetlen út,
a Krisztusnál kapható bûnbocsánat és újrakezdés, ahol
megértheti az ember a Krisztus törvényét.

”
A szeretet tehát

a törvény betöltése.” (Róm 13,10)
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”
Sietnek az esték...”

Lelkipásztori levél

Kedves Anikó és Feri!

Legutolsó találkozásunk alkalmával boldogan újságoltá-
tok, hogy már 20 éves házasok vagytok. Ez annak a bizo -
nyítéka – mondottam –, hogy Isten megtartotta ígéretét,
amit esküvõtök alkalmával nektek tett. Szeretettel és hû -
séggel ajándékozott meg Titeket. Kedvesen érdeklõdtetek
felõlünk. Siettetek, ezért nem válaszolhattunk kérdésetek -
re. Ez indított arra, hogy levelet írjak Nektek.

Visszanézünk közös utunkra

Saint-Exupery, francia író szavai:
”
A tapasztalat azt mutatja,

hogy a szeretet nem azt jelenti, hogy két ember egymás sze -
 mébe néz, hanem hogy mindketten ugyanabba az irányba
vetik tekintetüket.” A Párommal úgy indultunk el közös
utunkra, hogy egy irányba néztünk. Arra tekintettünk, Aki
egykor teremtõ szavával behívott minket a világba.

Az út kezdetén sokat beszélgettünk egymással. Túl
kellett jutnunk az elsõ benyomásokon. Elmélyítettük köl -
csönös ismereteinket. Ezzel kezdtük, türelmesen halad-
tunk ezen a felfedezõ úton. Megértettük, hogy személyisé -
geink különbözõségét szépen áthidalhatjuk egy kis jóaka -
rattal. Felismertük különbözõségeinket. Lassan megtanul-
tuk tisztelni párunkban Isten mûvét. Ez a felfedezés nagy
örömet és lelki nyugalmat jelentett.
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Most, csendes békességben visszaemlékezünk a régi
eseményekre. Közben jobban megértjük, amit sokszor
nem értettünk meg. Meglátjuk a hátulról minket vezetõ és
sze retõ Istent. Végigélhetjük, hogy mi mindent megtett
azért, hogy egyre közelebb vezessen minket egymáshoz. A
hit vi lágosságánál újból átélhetjük egész eddigi életünket.
Sok kal többet meglátunk abból, amit Mennyei Atyánk ve -
lünk tett. Mindent most sem értünk meg. Mindent csak az
Örökkévalóságban fogunk megismerni.

Fájdalom és csalódás is volt életünkben. Az értünk
szenvedõ, kereszten meghaló Krisztus segített minket elvi -
selni. Erõt adott arra, hogy egymásnak megbocsássunk,
bûnbocsánat bizonyosságában mindent napról-napra újra
kezdjünk. Krisztus segített és segít most is elhordozni nem-
csak a magunk öregségét, hanem hitvestársunkét is.

Napi, reggeli-esti elcsendesedésünk során Isten elé ál -
lunk. Bibliát olvasunk, imádkozunk, éneklünk. Erõt ka -
punk mindennapi feladataink elvégzéséhez. Felismerjük,
hogy életünkben mi a fontos. Belekapcsolódhatunk azok-
nak a láthatatlan, de valóságos közösségébe, akik szerte a
világon Isten útján járnak. Akik imádságukban hordozzák
az életünket, mint mi is az övékét.

Szép volt a múlt, várjon ragyogva
rátok még szebb jövõ, még
dúsabb jutalom ezek között,
bár szerény fény gyanánt ég,
szeretetünk is hadd legyen
ajándék.

(Tóth Árpád)

Gyermekeinktõl, unokáinktól szeretet árad felénk.
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Nagyszülõk vagyunk

Ti is lesztek nagyszülõk. Ezért írom le, miképpen próbá -
lunk eleget tenni keresztény nagyszü lõi tisztünknek.

Unokáink nevelését Isten szüleikre bízta, nem reánk.
Ezért nem szólhatunk bele abba, hogyan készítik fel gyer-
mekeiket az életre. Nekünk az élõ Istent, a közöttünk mun -
kálkodó Urat kell jelenvalóvá tenni unokáink számára.
Úgy, hogy felelevenítjük elõttük életünk elmúlt idõszaká-
nak eseményeit. Tudatosíthatjuk bennük, hogy Isten meny -
nyire mellettünk volt életünk során. Cselekvõ szerepet ját-
szott mindkettõnk múltjában.

Unokáink érdeklõdõ kérdéseire válaszolva elmond-
hatjuk, milyen úton vezetett minket Mennyei Atyánk. Ho -
gyan tapasztaltuk meg nehéz idõkben gondviselõ szerete -
tét. Embereket fordított felénk, akik közelbõl és távolból
segítségünkre siettek, amikor arra szükség volt. Elsoroljuk
unokáinknak, hogy miért vagyunk hálásak Istennek.

Igyekszünk figyelemmel kísérni belsõ világuk, egyéni -
ségük, személyiségük alakulását. Ha észrevesszük, hogy fe -
szültség alakult ki köztük és szüleik között, igyekszünk ezt
feloldani. Csöndesen – számonkérés, kioktatás nélkül – rá -
mutatunk arra, amit Isten vár tõlünk, mi az, amirõl nem fe -
ledkezhetnek el. Próbáljuk megmutatni: mi húzódhat meg
szüleik szándéka, szava mögött. Türelemmel meghallgat -
juk érveléseiket. Tudatában vagyunk annak, hogy Isten mun -
kálja a szülõk és a gyermekek közötti békességet. Õszintén
elmondjuk, hogy nekünk sem volt könnyû gyermekko-
runkban a szüleinknek engedelmeskedni.

Unokáink egy számunkra ismeretlen jövõ felé indul-
nak. Nem sokban segítheti õket a mi élettapasztalatunk,
bölcsességünk. Életük bizonyosan másképpen alakul, mint
a mi életünk. Nem lehet fölkészíteni õket arra, hogy helyt
álljanak a folyamatosan átalakuló világban. Belsõ erõt,
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döntési képességet kell gyûjteniük. Ezért Krisztusra muta -
tunk, Aki a keresztségben örök életre hívta el õket. Ígére -
tet adott arra, hogy velük lesz a világ végezetéig. Kíséri
õket mint Testvér, hûséges Barát. Örül annak, ha igénybe
veszik segítségét, megfogadják jó tanácsait. Emlékeztetjük
unokáinkat konfirmációjukra, mikor a Szentlélek ajándé -
kát kapták. Bizonyosságot nyerhettek afelõl, hogy Aki el -
kezdte örök életük munkálását, Az be is fejezi azt. Afelõl
kérdezgetjük õket: hogyan haladnak elõre a bibliaolvasás-
ban, imádkozásban. Ezekben igyekszünk tanácsolni õket.
Nagy öröm tapasztalni, hogy ébred bennük a társaik irán-
ti felelõsség. Átélik a keresztény közösség áldásait. Kezde -
nek megsejteni valamit abból, hogy Krisztus a világ Meg -
váltója. Az Õ ügye elõre halad állandóan.

Igen fontosnak tartjuk azt, hogy unokáink gazdag
szellemi életet éljenek. idejében felismerjék azt, ami em -
berségünket munkálja. Ezért – alkalom adtán – beszélünk
nekik arról, hogy mit olvasunk, mivel foglalkozunk. Mikép -
pen szemléljük azt, ami körülöttünk és a nagy világban
történik. Azon fáradozunk, hogy nyitottak legyenek min-
den igaz érték befogadására. Megmutatjuk nekik kedves
könyveinket. Próbáljuk rávezetni õket arra, hogyan kell
mûvészi alkotást szemlélni, egy zenemûvet hallgatni, a
szórakoztatás eszközeiben különbséget tenni az értékes és
az értéktelen között.

Tanúságot teszünk arról, hogy mi a szüleinktõl a haza -
szeretetet örököltük. Õseink között akadtak olyanok, akik
népünk szabadságáért küzdöttek. Ez elkötelezés arra,
hogy szeressük azt a helyet, ahol élünk, azt a népet, ame-
lyikbe Isten helyezett el minket. Hitünk segít abban, hogy
a körülöttünk élõ népekben testvéreinket lássuk, akik
velünk együtt Isten gyermekei.
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Örök életben reménykedünk

A halandóság minden ember számára kikerülhetetlen
kényszer. Egyetlen orvossága van: rátalálni az Isten szere -
tetére és elfogadni azt.

Este van már, sietnek az esték,
álnokul, mint a tolvaj öregség,
mely lábujjhegyen közeledik halkan,
míg egyszer ugrik egyet, s itt van!
Nem tudjuk már magunkat megcsalni:
óh, jaj, meg kell halni, meg kell halni.

– énekelte a gyógyíthatatlan kórral küzdõ költõ, Babits Mi -
hály.

Az elmúlás ködös érzései, az állandó halál-várás he -
lyett a boldog hazakészülés örömét kérhetjük Mennyei
Atyánktól. Ezt ismerte föl Michelangelo Buenarotti. A rene -
szánsz egyik legnagyobb mûvésze mondotta barátjának:
– Nyolcvan éves vagyok! Remélem, Isten most már hama -
rosan eljön értem. Barátja megkérdezte: – Csak nem fárad -
tál bele az életbe? A mûvész így válaszolt: – Dehogy! In -
kább csillapíthatatlan szomjúság van bennem az élet után.

Jézus Krisztus húsvéti feltámadása után a halál legyõ -
zött ellenségünk. Az élet, az örök élet boldog lehetõsé -
günk. Dosztojevszkij így vallott errõl:

”
Az élet misztériuma,

az elmúlt napoknak minden gondja lassanként átváltozik
bennem nyugodt lelki derûvé. A fiatalos vér helyébe lép
az alázatos, tiszta öregség békéje. Minden nap köszöntöm
a Nap feljöttét, és a szívem úgy repes feléje, mint régen.
De mégis inkább a naplementét szeretem. Hosszú, elnyúj-
tott, ferde sugarait, amelyek csöndes, szelíd emlékezéseket
keltenek bennem életre. Fénylõ képeket hosszú, áldott éle -
tembõl. És mindezeken túl az Isten igazságosságát, amely
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mindent megenyhít, kiengesztel, megbocsát. Éle tem vége
felé hanyatlik már, érzem, tudom. De minden tünedezõ
nap érzem azt is, hogy földi életem átmegy egy új, végte-
len, ismeretlen jövõ életbe, amelynek elõzetes megérzése
lelkemet elragadtatásában megremegteti, szel lemem
megvilágosítja, szívemet pedig az örömtõl sírásra indítja.”

Testünk már nem a régi. Fájdalmak, az egyre fogyó
erõ mind azt jelzik – mint Isten követei –: legyetek készen!
Napi életünk kialakításába beleszól az orvos, a gyógysze -
rek, amiket rendszeresen be kell venni. Minderrõl nem be -
szélünk egymással, sem másokkal. De egyre jobban meg-
barátkozunk a megöregedéssel. A Bibliából vett bölcses -
séggel tudomásul vesszük, hogy életünk végsõ szakaszába
érkeztünk. A földi élet, az itt töltött napok a szeretet és az
örömszerzés alkalmai. Igyekszünk jól kihasználni életünk
minden percét.

Augusztinusz egyházatya írta:
”
Nem tudok többet,

mint annyit: le kell értékelnem mindazt, ami múlandó és
elenyészõ, és azt kell keresnem, ami örök és szilárd.” Az
öregkor közeledésével elkezdõdik az élet átértékelése és át -
rendezése. Amíg mind a ketten munkában álltunk, addig
kevés idõ jutott arra, hogy huzamosabban együtt le gyünk,
Isten elõtt közösen elcsendesedjünk. Kicseréljük gondola -
tainkat. Elõre tekintsünk közösen mennyei otthonunkba.
Sok bizonyságát kaptuk életünk során annak, hogy az Örök -
kévaló vezette együvé az életünket. Õ gazdagított bennün -
ket a Krisztus-szolgálat örömével. Megáldott minket gyer-
mekekkel, unokákkal. Mindennek a valósága igazán azóta
tudatosodott bennünk, amióta többet vagyunk együtt. Rá -
csodálkozhattunk arra, hogy mennyire azonosan formált
minket Isten. Sokszor szavak nélkül megértjük egymás gon -
dolatait. Együtt járjuk a menny felé készülés útját. Egyfor -
mán bontakozik ki elõttünk a Krisztusban nyert megváltás
ajándéka. Egyre jobban megéljük, hogy ketten vagyunk
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egyek! Egyre tudatosabban éljük át, hogy a halál nem tud
majd elválasztani egymástól bennünket.

Amíg élünk, Isten lehetõséget ad az értelmes és hasz -
nos életre. Tesszük, ami tõlünk, erõnkbõl telik. Reménysé -
günk szerint a szeretteinkért és a másokért történõ imádko -
zás lehetõsége az utolsó szívdobbanásig elkísér bennünket.

Megtanultuk dr. Luther Mártontól:
”
A halál búcsúzás

a világtól és minden dolgától. Kell, hogy az ember végren-
delkezzék földi javairól, hogy halála után ne maradjon
veszekedésnek alapja. Testi és külsõ búcsúzás ez a világtól.
Az is kell, hogy az ember lelkileg is búcsút vegyen. Bocsás -
sunk meg minden embernek, aki megbántott minket. Lel -
künk ne maradjon megterhelve valami földi üggyel.”

Párommal együtt várjuk a nagy találkozást. A Szentírás
szerint azután, hogy a mindenség létezése befejezõdik,
megtörténik a nagy találkozás. A Võlegény – Jézus Krisz -
tus – és a Menyasszony – az Egyház – találkoznak. Az ün -
nepi menyegzõre mi is hivatalosak vagyunk. Amíg bekö -
vetkezik, a költõvel kérjük, hogy Isten küldjön Fényt az
életünkbe:

KÜLDJ FÉNYT

küldj fényt Uram
belsõ ragyogást
napórámon elnyugszik az árnyék
nemsokára csend lesz

fényt gondolataimnak
fényt szavaimnak
fényt tetteimnek

s mire hazaérek
adj fényt az estnek

(Puszta Sándor)
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Kedves Anikó és Feri!

Köszönjük, hogy örömötöket megosztottátok velünk!
Krisztus Urunk áldása nyugodjon továbbra is házasságo-
tokon. A Szentlélek Isten õrizze szívetekben a szeretetet és
a hûséget.

Mindkettõtöket köszönt:

öreg lelkipásztorotok
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Egyedül maradtam...

Együtt vagy egyedül

Egyedül maradtam... A megállapítás nem tûnik tárgyila -
gosnak, inkább valami nehéz bánat borong mögötte. Pe -
dig az egyedüllét az emberi lét egyik alaphelyzete, embermi -
voltunk velejárója, s ezért nem kell visszariadnunk tõle.
Ha öröm vagy fájdalom ér, nekem kell elvisel nem. Ha vá -
laszút elé kerülök, nekem kell döntenem. Ha Isten meg -
szólít, nekem kell válaszol nom. Ha emberekkel akad dol-
gom, nekem kell szeretnem õket, vagy megvonnom sze re -
tetemet tõlük. Végül ha elérkezik utolsó órám, magamra
maradok a halállal szemben is. Életemet élni, felelõsen
dönteni, bizalmamat megelõlegezni, kapcsolataimat meg -
tölteni szere tettel, halálomat megvívni egyszál egyedül
kell, más nem vállalhatja helyettem. A megfutamodás az
egyedüllét terhei elõl lealacsonyít, míg a helytállásban
megmutatkozik az ember méltó sága.

De legalább ennyire nem nélkülözhetõ a másik em -
ber, a magányt feloldó társ sem. Fü lembe cseng a

”
Ripa -

csok” címû film dalának refrénje:
”
Egyedül nem megy...”.

A szám elõadá sában egymásra utalt két színésznek végül
már terhessé válik a kapcsolat, de amikor szabadulni akar -
nak belõle, minden rosszabbra fordul. Önismeretre csak
magamat másokkal összevetve juthatok el, tanulni csak a
mások által gyûjtött tudásból tudok, feladataimat csak má -
sokkal együtt valósíthatom meg, s az életet csak másnemû
társsal együtt plántálhatom tovább és õrizhetem meg. A
biológusoktól ma már egyre többet hallani, hogy az emberi
fajt nem annyira kézügyessége, az értelme vagy a beszéd
képessége tette a legsikeresebb élõlénnyé, hanem a szer -
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vezett együttmûködés a mostoha körülmények leküzdésé -
re. Természetesen, ha az össz hang valamilyen oknál fogva
megbomlik, mindazt elveszítjük a révnél, amit megnyer -
tünk a vámnál.

József Attila így veszi leltárba az élet mozgását:
”
Szü -

lettem, elvegyültem és kiváltam.” (Kész a leltár) Elvegyülni
a közösségben vagy abból magánosként kiválni egyaránt
elengedhe tetlen tartozéka az emberi létnek. Csak tudnunk
kell, hogy mikor melyiknek van itt az ideje. Nem bújhatok
el a tömegben, amikor személyesen kell helytállnom vala -
miért. De a közös erõfeszítésbõl sem vonhatom ki maga-
mat, amikor közremûködésem nélkül csak nagy nehéz sé -
gek árán, vagy éppen sehogy sem mennek elõre a dolgok.

Nyereség vagy veszteség

Amint láttuk, a társtalanság és a társas kapcsolatok kettõs -
sége az emberi élet minden területére jellemzõ. Most mé -
gis elsõsorban annak a társnak hiánya miatt állít meg min-
ket az egyedül maradt ember keserûsége, aki Isten szán -
déka szerint a legközvetlenebb és legteljesebb emberi kap -
csolatot jelenti a mi számunkra, vagyis a házastárs hiá nya
miatt. A sajátos kapcso lat természete szerint ez a viszony
Ádám és Éva alakjában már a Bibliánk elsõ lapjain is úgy
áll elõttünk, mint két külön nemû ember, aki ehhez még
egyetlen is a másik nembõl, egy életre szóló szövetsége ar -
ra, hogy segítõtársai legyenek egymásnak a létfenntartás-
ban, a család alapítá sában és megtartásában, a másik ma -
gányának feloldásában, az emberi élet örvendetes és fáj -
dal mas tényeinek elhordozásában. Talán elkerülte eddig a
figyelmünket, hogy a házastársi kapcso lat azon kevés dol-
gok közé tartozik, amit az elsõ emberpár magával vihetett
az elveszett pa radicsomból. Nyilván azért, hogy magukra
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maradva össze ne roppanjanak a földi lét mostoha küzdõ -
terén. Ezért ha a paradicsomi örökség pokollá válik, nem
a házasság rendeltetésében, hanem a kivitelezésében van
a baj. A házastárs többé nem segítõtárs akar lenni, hanem
uralko dó (1Móz 3,16!) a másik felett.

Isten tehát azért ajándékozta egymásnak a férfit és nõt,
mert

”
nem jó az embernek egyedül lenni” (1Móz 2,18).

Ha valamiképpen elvesznek egymás számára, akkor pótol -
hatat lan veszteség éri õket, a dermesztõ magány áldoza -
taivá lesznek. A házastársi kapcsolatnak ez a hajótörése
leggyakrabban a szeretet kötelékének a meglazulása miatt
következik be. Még él hetnek egymás mellett, de már –
József Attila elszomorítóan találó szavaival – mint

”
két mil-

liárd párosult magány” (Emberiség). Manapság viszont
már egyre többen úgy akarják feloldani a

”
párosult ma -

gány” képtelen képletét, hogy elválnak egymástól, és így
növelik a

”
válási özve gyekkel” a magánosok táborát. De

nem kevés azoknak a száma sem, akik valamilyen okból
vagy nem találták meg, vagy pedig elveszítették párjukat.

Az eltérõ okokból elmagányosodott embereket nem
vehetjük egy kalap alá. Az egy mástól elhidegülteknek vagy
elváltaknak elsõsorban önmagukba kell tekinteniük és ön -
magukon kell változtatniuk. Az õ ajkukon hamisan cseng
a panasz:

”
magamra maradtam”. Reájuk Pál apostolnak a

következõ szava illik:
”
Ha valaki elválik, maradjon házas -

ság nélkül, vagy béküljön ki a másikkal!” (1Kor 7,11) Még
akkor is, ha tudjuk, hogy a megbomlott házastársi kapcso-
lat törött vázaként összeragasztva már nem lehet olyan,
mint a régi. A hûtlenség külön bözõ formái által bekövet -
kezõ törések különleges kezelést kívánnak, és ezért másutt
kell foglalkoznunk velük. Azok részérõl tartom jogosnak az

”
egyedül maradtam” kijelentésben megfogalmazott pa -

naszt, akik rajtuk kívül álló okokból kerültek a magányosság
élethelyze tébe. Nekik kell elsõsorban ezt az élethelyzetet
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feldolgozniuk úgy, hogy a hiányérzet és az ebbõl fakadó
keserûség, vagy még ennél is rosszabb esetben a kétség-
beesés ne okozzon végze tes torzulást életükben.

Belerokkanás vagy talpra állás

A magára maradt ember sorsa kétesélyes. A magányosság
összeroppanthat, de új kiin dulópontra is állíthat. Úgy gon-
dolom, hogy három szempontot éppen ezért tanácsos
szem elõtt tartanunk: Ne süppedjünk önsajnálatba! Ha saj -
nálatra méltó is a magára maradt ember, sajnálják õt má -
sok, de ne õ saját magát. A

”
magamra maradtam” megál-

lapítás lehet tárgyilagos helyzetrajz, de azért így, egyes szám
elsõ személyben megfogalmazva egy árnyalatnyi ön sajná -
latról is árulkodik. Az önsajnálat pedig könnyen arányté -
vesztéshez vezet. Talán Jónás próféta esete a legszemléle -
tesebb példa erre: Kimegy Ninivébõl, és leül egy bokor ár -
nyékában, hogy onnan nézze a város általa megjósolt
pusztulását. Másnapra a bokor egy

”
féreg szúrása” miatt

elhervad, és Jónásnak a tûzõ napon kell ülnie, míg végül
a napszúrástól rosszul lesz. Amikor emiatt az önsajnálat ro -
hamában elönti az indulat, így feddi meg az Úr:

”
Te szánod

ezt a bokrot, amelyért nem fáradoztál... Én meg ne szán-
jam meg Ninivét, a nagy várost?” (Jón 4,7kk) Igaz, a saját
fájdalmát mindenki intenzívebben éli át, de azért ne na -
gyítsuk fel kozmi kus méretûvé, mintha más nyomorúság
nem is volna a világon. Rajtunk kívül még mások is járnak
az élet útjának árnyékos oldalán. Aki magányos lett, közé -
jük került. Vállaljon hát jó szívvel közösséget velük!

Némi túlzás is megszólalhat az
”
egyedül maradtam”

panaszában. Lehet, hogy nincs oldalunkon a házastárs, de
azért ritka az olyan eset, amikor valaki úgy maradt egye -
dül, mint a szedett szõlõ, úgy, hogy valakije ne maradt vol -
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na. Nem menthetõ fel a környezet sem a felelõsség alól,
ha valaki a közvetlen közelében segítség nélkül marad. De
mi vezethetett oda, hogy senkinek sem hiányzik? Egyszer
egy idõs asszonyt találtam súlyos betegen, fûtetlen szo bá -
ban, étlen-szomjan. A szomszédban lakó unokáitól csak
egy fal választotta el õt. De utólag már ki tudja megmon-
dani, hogy a lelki fal felhúzásában kinek mekkora része
volt? Aki magá nyos, ne várja hát tétlenül magánya megtö -
rését, hanem vegye számba a még megmaradottakat, ve -
gye fel gondjukat, s ha szükséges, megszakadt kapcsolato -
kat keltsen újra életre. Magától értetõdõen ne várja el sen -
kitõl, hogy mindez pótolja a legbensõbb emberi kapcsola-
tot, a házastársi közösséget. Ám a törõdés másokkal, ha
nem is oldhatja fel teljesen a magányt, enyhítheti és elvi -
selhetõvé teszi azt.

Viszont ha teljesen árván is maradnék ebben a világ-
ban, Istent,

”
az árváknak Atyját, és özvegyek védelmezõ -

jét” (Zsolt 68,6; Zsolt 10,14; 27,10; 146,9; Jer 49,11; Hós
14,4) magam mellett tudhatom. Gyökössy Endre legfonto -
sabb gyógymódként a

”
magányosság bénító érzé sére” a

lélek
”
belsõ szobájában” (Mt 6,6) az Atyával létrejövõ kap -

csolatot tekinti. Amennyi ben ez a kapcsolat él, akkor
”
a

ma gányos ember máris kettesben lehet Vele! Többé nem
kell egyedül lennünk!” (Magunkról magunknak 88. o.) Az -
zal egészítem ki ezt a létfontosságú taná csot, hogy az Isten -
nel való közösség ugyan életmentõ, megtartó erõ a magá -
nyosság örvényé ben, mégsem várható, hogy a házastárs
szerepét pótolja. A kétféle viszony között pontosan az a
különbség, ami Isten és ember között fennáll. Istent nem
tekinthetem magammal egy szinten állónak, a házastársa -
mat pedig nem illeti meg a feltétlen imádat, viszont annál
inkább a szere tet. Amit Isten jelent a magányos ember szá -
mára, azt Jézus példázata a sziklára épült házról világíthat-
ja meg. Nem omlik össze a magára maradt ember, ha hité -
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vel Istenre támaszkodik, de ez még nem jelenti azt, hogy
élete épülete feltétlenül ugyanolyan otthonos lesz, mintha
szeretõ társsal oszthatja meg azt.

Ha mármost a magános életforma kialakulása szem-
pontjából mérjük fel a tennivalóin kat, azt kell monda-
nunk, hogy mással kell megbirkóznia annak, akinek soha
nem volt házas társa, és ismét mással annak, akitõl a halál
elszakította férjét vagy feleségét. Nincs most mó dunk arra,
hogy tüzetesebben elemezzük azokat az okokat, amelyek
a magányosan élõk élet formáját elõidézték. A helyzetük-
bõl adódó gondok azonban nagyrészt azonosak. Nagyon
fontos, hogy aki így él, helyzetét kivételnek tekintse és ne
szabálynak. Isten ugyanis annyira egymásra utalta a férfit
és a nõt, hogy ha valami miatt ez az isteni szándék nem
valósul meg az életünkben, hiányérzet, idegen szóval
frusztráció támad bennünk, ez pedig rendszerint torzulá -
sokat idéz elõ jellemünkben, életvitelünkben. Nem vélet -
len, hogy az ilyen életformát élõket a köznyelv agglegé -
nyeknek vagy vénlányoknak nevezi. Mindkét kifejezésbõl
a rendhagyó élet módnak kijáró kissé gúnyos, sõt szeretet -
len felhang érezhetõ ki.

A magányosok Istentõl kapott feladata tehát élethely -
zetüket úgy feldolgozni, hogy ép emberek maradhassanak.
A görög filozófia hatására már az ókori egyházatyáknál je -
lentkezik az a felfogás, amely a nemi életet elutasító magá -
nos életformát magasabb rendûnek tekinti a házaséletnél.
Ezzel szemben Jézus (Mt 19,10kk) és Pál (1Kor 7,7) csak
akkor tekinti járható útnak, ha Isten kegyelmi ajándékával
erre képessé tesz valakit, ám nem a kényelmesebb élet,
hanem valami nagy feladat érdekében. Kivételes életmód -
hoz ez a kivételes képesítés szüksé ges, és akkor talán az
egyedüllét nem teszi torzóvá az embert. Ennek megfelelõ -
en az, aki nem önként, hanem valamilyen okból kénysze -
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rûen került a
”
magányosok klubjába”, keressen olyan fela -

datot magának, amelyben kiteljesedhet élete.
Az özvegyeknek pedig egy olyan szoros kapcsolatnak

sok esetben kíméletlen megsza kadását kell feldolgozniuk,
amelynek igazi értékére jóformán csak akkor döbbenek
rá, amikor már vissza hozhatatlan. Sokáig abban a hitben
ringatjuk magunkat, hogy a mi esetünkben ilyen fájdalmas
szakításra nem fog sor kerülni. Valahogy úgy képzeljük el
a közös jövõt, ahogy Burns sugallja:

John Anderson, szívem, John,
együtt vágtunk a hegynek;
volt víg napunk elég, John,
szép emlék két öregnek.
Lefelé ballagunk már
kéz-kézben csöndesen,
s lent együtt pihenünk majd,
John Anderson, szívem.

Bele kell törõdnünk azonban a rideg valóságba, hogy a
házastársak közül az egyik hamarabb megy el, mint a má -
sik, és sokszor még évtizedekre magára hagyja az életúton
az életben mar adottat. Különös, hogy a család pásztorolá -
sával foglalkozó magyar nyelvû irodalom nem sokat törõ -
dik a magukra maradt házastársak helyzetével, mintha a
házasság csak addig jelentene problémát, míg mindkét fél
életben van.

Az özvegynek gyásza elhordozásán kívül nem egy
hallatlanul nehéz feladattal kell megküzdenie. Át kell szer -
veznie egy két személyre berendezett életvitelt, a család
eddig két vállra elosztott terheit kell egyedül cipelnie, ráa -
dásul úgy, hogy mindezt már nem beszél heti meg azzal,
aki elment. De talán nem is ez az igazi próbatétel.

”
Az öz -

vegy, aki boldog há zasságban élt, különösen is szenved.

95



Úgy érzi, mintha testének felét amputálták volna” – írja
Bovet (Felette nagy titok 114. o.). Ehhez még azt is hozzá -
tehetnénk, hogy ebben az esetben is jelentkezhet az úgy-
nevezett

”
fantomfájdalom”, a már nem létezõ testrész saj -

gása. Mégpedig minél nagyobb volt az összhang a házas -
társak között, annál fájóbban.

Az özvegyen maradt félnek lelki egyensúlya érdeké -
ben különösen is figyelembe kell vennie azokat a szem-
pontokat, amelyeket az elõzõekben már minden magány -
nyal viaskodó lelkére helyeztünk. Az Istennel való kapcso-
latra azonban még külön ki kell tér nünk, mert a vesztesége
azt sugallhatja a gyászolónak, hogy Isten is elfordult tõle.
Éppen azoknak a hitét kezdheti ki leginkább az õket ért fáj-
dalom, akik számára a halál egy szoros, harmonikus kap -
csolat megszakadását jelentette. Ha megrendült az a hit,
amely a legfõbb táma szunk lehetne, mindennél fonto -
sabb, hogy vívódásainkat, lázongó kérdéseinket õszintén
tárjuk fel Isten elõtt. Legyünk azonban ugyanakkor nyitot-
tak Isten válaszai meghallgatására is. Ta lán vigasztalhatat-
lanok vagyunk, mert a szoros kötelék elpattanása túl mély
sebet ejtett raj tunk? Akkor vegyük tudomásul, hogy az
életben minden igazi értékért nagy árat kell fizet nünk.
Igazságtalannak érezzük mindazt, ami történt velünk? Je -
remiással együtt vetjük Isten szemére, hogy

”
olyan lettél

hozzánk, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandó
víz” (Jer 15,18)? Akkor tanuljunk meg

”
csendben várni az

Úr szabadítására” (JerSir 3,26). Akkor kér dezzük meg ma -
gunktól, hogy milyen alapon igényelünk Istentõl különle -
ges bánásmódot? De addig is, amíg újra talpra állít,

”
sem -

mi sem választhat el minket az Isten szeretetétõl, amely ér -
vényben van Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Rm 8,39)

Ám ha az özvegynek módja van rá, vegye a bátorsá-
got, és vágjon bele egy új házasságba. Ez nem Isten akara-
ta ellen való. A házastárs iránti hûség a Biblia egybehangzó
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kijelen tése szerint (Rm 7,2; 1Kor 7,39) addig köt minket,
míg

”
a halál tõle el nem választ”. Persze nem könnyû eltérõ

emlékekkel, megrögzült szokásokkal, szövevényes csa ládi
hátérrel ismét összecsiszolódni valakivel. Talán az õszinte
szeretetnél is nagyobb szükség van egy ilyen új kapcsolat-
ban az önfegyelemre. De ha nehéz is, nem reménytelen
vállalkozás. Pál azonban 1Kor 7,39-ben hozzáteszi, hogy
ha valaki újra házasodik, akkor ezt

”
az Úrban tegye”. Vagyis

hívõ keresztény keresztény hívõ mellett döntsön. Hitbeli
ellentét ugyanis már túlságosan meg terhelné a már amúgy
is sok türelmet és kölcsönös megértést igénylõ új kapcsola -
tot. Remélhet jük ugyan, hogy Isten a hinni nem tudó felet
is hittel ajándékozhatja meg, de ez az õ hatalmá ban van,
és mi nem kényszeríthetjük ki. Ha pedig ezt nem tehetjük,
akkor istenkísértõ vállal kozás lenne, arra számítva, ami
nem telik tõlünk, tüzet a vízzel összevegyíteni.

Úgy gondolom, hogy amikor a magányosság terhe a
nyakunkba szakad, legváratlanab bul az idõhöz való viszo -
nyunk megváltozása ér minket. Korábban olyan természe -
tesnek tûnt, hogy minden új reggelen a régi arcok vesznek
körül, s ezért igazán nem volt sürgõs rendbe hozni közös
dolgainkat. Most viszont egyszerre és váratlanul a múlt
emlékké, a jelen terhessé, a jövõ pedig kétessé vált. Ami -
kor azután igazán idõszerûvé válik az imádság:

”
Taníts

minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jus-
sunk!” (Zsolt 90,12) Az idõ azonban Istené, és nem elle -
nünk dolgozik. Hogy a jövõt Isten hogyan rendezi be azok -
kal, akik itt a földi létben közel álltak hozzánk, az az õ titka.
Egyben azonban bizonyosak lehetünk:

”
Amit szem nem lá -

tott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készí -
tette el az Isten az õt szeretõknek.” (1Kor 2,9)
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Imádságok

A Krisztus Urunktól tanult imádság

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod,
legyen meg a Te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek,
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól,
mert Tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké.
Ámen.

Boldog házasság

Istenem, köszönöm, hogy mi ketten együtt élhetünk. Nem
vagyok egyedül: hitvesemben társat adtál, aki úgy szeret,
amint vagyok. Bízik bennem. Mindig készen áll segítségem-
re. Köszönöm, hogy tudunk beszélgetni egymással. Bízha -
tunk egymásban és számíthatunk egymásra. Köszönöm sze -
relmünket, a közös terheket és a közös imádságokat.
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Eljegyzés

Köszönjük, Urunk, Krisztusunk, hogy egymásra találtunk.
Segíts, hogy megmaradjunk a közeledben. legyen velünk a
Te Lelked, a szeretetnek, a fegyelemnek és a megbocsátásnak
Lelke, hogy segítõtársai legyünk egymásnak a Hozzád veze -
tõ úton.

Esküvõ elõtt

Mindenható, hûséges Urunk! Kéréseinket és elképzeléseinket
meghaladó módon cselekedtél velünk. Kézen fogtál, és úgy
vezettél. Köszönjük jóságodat.

Add, hogy áldássá váljunk egymás számára. Segíts
megértésre, egymás gyöngeségeinek elhordozására. Add,
hogy örömmel támogassuk egymást közös feladataink vég -
zésében. Rád bízzuk magunkat. Világosságod fényében sze -
retnénk járni a Te utadon. Jóságos és erõs Lelked vezessen
bennünket.

Esküvõ után

Istenünk! Elõtted és házasságkötésünk tanúi elõtt fogadtunk
hûséget és szeretetet egymás iránt. Megígértük, hogy öröm-
ben és bánatban egymást el nem hagyjuk. Készek leszünk
egymásnak megbocsátani.

Segítségedre szeretnénk hagyatkozni, hogy engedelmes
gyermekeid legyünk. Segíts megtartani fogadalmukat. Szük -
ségünk van Rád! Áldó kezed hatalma alatt szeretnénk élni.
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Amikor gyermeket várunk

Urunk! Eszközeid lehetünk az élet továbbplántálásában.
Csodálat és hála tölti el szívünket.

Könyörülj azokon, akik nem akarnak gyereket. Tedd
nyitottá õket akaratod betöltésére. Könyörülj a szülõi szerete -
tet nélkülözõ gyermekeken. Indítsd fel befogadásukra a sze -
retõ szíveket. Te mindnyájunkat befogadtál szeretetedbe, jó -
ságos Istenünk.

Gyermeket váró édesanya imádsága

Mennyei Atyám! A nekem adott életet tovább adhatom.
Ezért a boldogságért mondok Neked köszönetet. Ne engedd
felejtenem: gyermekemet szereted, jobban, mint én valaha is
szeretni tudnám.

Végy oltalmadba a várakozás idején. Míg gyermekem
növekedik, hadd legyek igazi édesanyává. Tedd mentessé az
anyai szeretetemet az önzéstõl.

A gyermek megszületett

Megszületett gyermekünk! Köszönjük az új, kis életet. Te -
remtõnk, Urunk, Édesatyánk! Örömünkben feledtük a félel-
met és a fájdalmat. Kérünk, vedd oltalmadba gyermekünket.
Ne legyen kiszolgáltatva se nekünk, se másoknak. Éljen ve -
lünk együtt atyai szeretetedben.
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Gyermekemért

Atyám, jó Istenem! Taníts meg belátnom, hogy gyermekem
nem az én tulajdonom. Hadd növekedjék és fejlõdjék úgy,
ahogyan Te gondoltad, nehogy útjába álljak. Ne engedd,
hogy eltakarjalak Téged.

Aggódás gyermekeinkért

Istenünk, mindnyájunknak Atyja! Aggódunk gyermekein -
kért. Saját útjukat járják. Mi nem értjük õket. Szeretetünk
nem volt eléggé okos. Nem volt elegendõ. Ezért kérünk: mu -
tass új utat gyermekeinknek.

Házasságunk elszürkült

Istenem, Atyám! Elidegenedtem feleségemtõl – férjemtõl. El -
sõ szerelmünk tüze elhamvadt a hétköznapok során. Te, aki
képes vagy mindent megváltoztatni, tégy minket új emberek -
ké. Taníts minket megbocsátásra, szelídségre, megértésre.
Add nekünk vissza ifjúságunk örömét, hadd találjunk újra
egymásra.

Elválunk?

Istenem, föl sem foghatom, mi történt házasságunkkal.
Olyan kemények és keserûek a szavak közöttünk. Annyi a
vádló és bizalmatlan csönd, az éveken át tapasztalt bizalom
légköre helyett. Segíts ahhoz, hogy kibeszéljük magunkat
egymással. Uram! Segíts, hogy meg tudjam tenni az elsõ
lépést!
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Feszültség van otthonunkban

Istenem! Olyan nagy a feszültség köztünk. Egymás idegeire
megyünk. Segíts minket arra, hogy belátást és türelmet tanú -
sítsunk egymás iránt. Ez a Te otthonod is. Jó lenne, ha itthon
éreznéd magad nálunk.

Mindig útra készen

Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy itt lehettem, járhattam
szép világodban. Köszönöm, hogy velem jártál, és kedves
útitársakat is adtál. Köszönöm, hogy Hozzád készülhetek.
Örökké Veled lehetek a mennyei Gyülekezetben. Emlékeztess
halálomra gyakran. Emlékeztess örökéletemre még gyakrab-
ban.

Boldog megérkezés

Jézus Krisztus! Az élet útján vezeted lépteinket. Ne engedd,
hogy lelkünk ellensége megzavarja békességünket utolsó
óránkon. Akkor is add nekünk azt a békességet, amelyet elké -
szítettél számunkra. Szenvedésünk terhét mérd a Tõled nyert
erõ mértékével.

Eljön segítséged. A gyõzelem nem késik. Miután elvisel -
tünk mindent, dicsérõ énekbe kezdünk. Örökké áldunk cso -
dálatos segítségedért.

Az imádságok írói:
Allqvist Britt, B. G. Hallqvist,

R. Holte, Henrik Schartau
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